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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

5S

Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain –

AVI

Aluehallintavirasto

CLP

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

EBITDA

Käyttökate

FE

Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus

HF

Fluorivety

HR

Tilivuoden henkilöstömäärä henkilötyövuosissa (kpl)

K

Liiketoimintakerroin

KOH

Kaliumhydroksidi

LEAN

Liiketoiminnan kehittämisen työkalu toiminnan järkevöittämiseen

MVP

Minimum Viable Product

PL

Päämäärät ja Luovuus

QR

Quick Response eli kaksiulotteinen kuviokoodi

QWL

Henkilöstön kokeman työelämän laadun indeksi (0…100%)

RA

Rakenteellisen työajan osuus teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta (%)

STM2015

Sosiaali- ja Terveysministeriö, Työsuojeluosasto 2015

TturvL

Työturvallisuuslaki

TULES

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

TUKES

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

TVA

Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työntekijää kohti (h)

YI

Yhteenkuuluvuus ja identiteetti
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1 JOHDANTO

Työturvallisuus on yrityksen jokaisen työntekijän yksi tärkeimmistä päivittäisistä asioista.
Työturvallisuusasioita voi edistää ja niihin voi vaikuttaa jokainen, työtehtävästä riippumatta.
Työntekijällä on velvollisuus kertoa työturvallisuuspuutteista. Yksi työturvallisuuslain
toteutumista edistävä asia on tehdä turvallisuushavainto. Havainnoilla joihin reagoidaan ja
raportoidaan, voidaan estää läheltä-piti-tapauksia ja täten myös tapaturmia tai jopa
työkyvyttömyys. Hyvä työturvallisuushavaintojärjestelmä hyödyttää sekä työntekijää, että
myös työnantajaa. Okmeticissa suunnitellaan työturvallisuushavaintojen tekemistä
nykyaikaisella tavalla. Tavoitteena ottaa käyttöön työturvallisuusjärjestelmä, joka sisältää
työturvallisuushavaintojen

tekoon

ja

käsittelyyn

liittyvän

järjestelmän.

Havaintojärjestelmällä tavoitellaan tehtyjen turvallisuushavaintojen määrän kasvua sekä
niiden käsittelyn helpottumista, mikä heijastuu työturvallisuuden, turvallisuuskulttuurin
sekä liiketoiminnan parantumiseen.

1.1 Okmetic
Okmetic on Vantaalla toimiva piikiekkovalmistaja. Piikiekko on ohut ja pyöreä
yksikiteisenä

kasvatetusta

piitangosta

sahattu

kiekko.

Piikiekkoja

käytetään

puolijohdeteollisuudessa erilaisten mikroelektroniikan komponenttien, kuten transistorien,
puolijohteiden, mikropiirien ja aurinkokennojen pohjalevynä ja kasvatusalustana. Okmetic
on erikoistunut räätälöityihin piikiekkoihin antureiden sekä erillispuolijohteiden ja
analogiapiirien valmistukseen. Okmetic valmistaa 150-200mm halkaisijaltaan olevia
piikiekkoja. Okmetic on elektroniikka-arvoketjun alkupäässä, lopputuotteena voi olla joko
älypuhelin, kannettavat elektroniikkalaitteet, lääketieteen sovellukset ja autoteollisuuden
sovellukset.

Autoteollisuuden

sovelluksia

ovat

mm.

paineanturit,

inertia-anturit,

kulmanopeusanturit sekä massavirtausanturit. Okmetic perustettiin vuonna 1985 ja on tällä
hetkellä seitsemänneksi suurin piikiekkovalmistaja maailmalla ja sen liikevaihto on yli 100
miljoonaa euroa. Okmetic työllistää tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Yhtiöllä on myös
lisäksi myyntiedustus Koreassa, Malesiassa, Singaporessa ja Taiwanissa. Keskeisiin
kilpailuetuihin kuuluu joustava toimitusketju, laaja tuoteportfolio, kiteenkasvatus- ja SOIkiekko-osaaminen sekä laaja tutkimus- ja yhteistyöverkosto. (Okmetic, 2020)
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1.2 Työn taustaa
Okmeticilla on havaittu, että työturvallisuushavaintoja ja työturvallisuustoimintaa ei johdeta
systemaattisesti. Erilaista dataa kerätään hyvin, mutta ongelmana on se, että dataa kerääntyy
useampaan paikkaan, jolloin se johtaa siihen, että sen käsittely ei ole tehokasta eikä edistä
nopeita toimenpiteitä. Diplomityön tarkoitus on löytää järjestelmä, joka tukee jatkuvan
muutoksen johtamista ja toteuttamista. Diplomityössä suunnitellaan ja otetaan käyttöön
koekäyttöön työturvallisuushavaintojärjestelmä. Tämän avulla työturvallisuushavaintoja on
helpompi ja vaivattomampi tehdä ja kerätty data saadaan yhteen paikkaan. Diplomityössä
tutkitaan minkälainen järjestelmä sopisi juuri Okmeticin tarpeisiin. Järjestelmiä vertaillaan
ja kilpailutetaan, lopuksi valitaan sopivin järjestelmä ja otetaan se myös koekäyttöön.

1.3 Tutkimuskysymykset
Diplomityön

teoriaosuudessa

haetaan

vastauksia

päätutkimuskysymykseen,

miten

työturvallisuushavaintojärjestelmä parantaa työturvallisuutta?
Sen alikysymyksinä toimivat seuraavat kolme kysymystä:


Mitä rajoitteita ja puutteita nykyjärjestelmässä on?



Miten työturvallisuushavaintoja tehdään?



Miten työpisteen turvallisuutta voidaan parantaa?

Tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastauksia, niin kirjallisuustutkimuksella,
haastatteluilla sekä myös turvallisuushistorialla ja tilastoilla. Turvallisuushistoriasta ja
työpaikan riskinarvioista saadaan sellaista tietoa mitä ei välttämättä päivittäisessä
tekemisessä huomaa. Kirjallisuustutkimuksessa painopiste on havaintojen teossa ja
riskienarvioinnissa sekä turvallisuusjohtamisessa. Teoriaosuus antaa hyvän pohjan
käytännön osuudelle, jossa painopiste on erilaisten työturvallisuusjärjestelmien tutkimisessa
ja vertailussa. Vaatimusten määrittelyn avulla selvitetään minkälainen järjestelmä sopisi
parhaiten Okmeticille.

1.4 Työn rajaukset
Työturvallisuus on kokonaisuudessaan äärimmäisen laaja, joten työn pääpaino tulee
olemaan työturvallisuuden kehittämisessä ja työturvallisuuden johtamisessa sekä
havaintojen

tekemisessä.

Työpisteiden

turvallisuudessa

keskitytään

päivittäiseen

toimintaan. Työkyvyn ylläpitomalli ja työterveysyhteistyö rajataan työn ulkopuolelle.
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Lisäksi työergonomia on pääsääntöisesti pitkällä aikavälillä tapahtuvaa, joten se rajataan
myös työn ulkopuolelle. Työturvallisuushavaintojärjestelmän osalta tietoturvallisuutta ja
yksityisyyden suojaa käytiin läpi yrityksen sisällä, mutta ne rajattiin työn ulkopuolelle.

Toteutusvaiheessa tehdään ensiksi järjestelmälle vaatimusmäärittely, jotta varmistutaan
siitä, että järjestelmä tukee yrityksen toimintaprosessia ja toimittajalta osataan vaatia oikeita
asioita.

Tämän

jälkeen

verrataan

järjestelmiä

ja

kilpailutetaan

ne.

Työturvallisuushavaintojärjestelmiin liittyvää teoriaa käydään läpi vertailemalla eri
järjestelmien ominaisuuksia ja määrittelemällä Okmeticin asettamat vaatimukset
järjestelmälle.

Ohjelmistojen

ja

tietojärjestelmien

rakennetta,

rajapintoja

sekä

järjestelmäympäristöä käsitellään ainoastaan niiltä osin, kun sen katsotaan olevan
tarpeellista tämän työn osalta.

Kuva 1. Työn rajaukset ja eteneminen

1.5 Tavoitteet ja toteutus
Työn tavoitteena on selvittää Okmeticin työturvallisuusjärjestelmän nykytila ja siinä
ilmenevät

puutteet. Tämän avulla selvitetään

työturvallisuushavaintojärjestelmistä

Okmeticia parhaiten palveleva kokonaisuus. Tavoitteena on löytää järjestelmä, joka soveltuu
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yrityksen IT-järjestelmään ja täyttää yrityksen tietoturvallisuusvaatimukset. Hankkeen
toteuttamiseen vaaditaan havaintojärjestelmän vaatimusten määrittely, jonka jälkeen
kilpailutetaan vaatimukset täyttäneet ehdokkaat. Parhaiten vaatimuksiin vastaava järjestelmä
otetaan koekäyttöön. Koekäytön jälkeiset jatkotoimenpiteet rajataan työn ulkopuolelle

1.6 Tutkimusmetodiikka
Työssä käytetään tutkimusmenetelmänä teoriaosuudessa kirjallisuustutkimusta sekä
kvantitatiivista

menetelmää

palautekyselyn

ja

työturvallisuustilastojen

muodossa.

Kirjallisuustutkimuksessa on käytetty aineistoa, jossa tutkittu tieto on sekä pitkän ajan
tutkimustuloksiin

perustuvaa

kuin

myös

viimeisintä

ja

uusinta

tutkimustietoa.

Turvallisuusteknologiakin kehittyy nopeaa vauhtia, joten kovinkaan vanhaa tietoa ei voi
edes

käyttää.

Okmeticin

työturvallisuusjärjestelmän

nykytilannetta

tutkittaessa

hyödynnetään yrityksen työturvallisuuskehitystarpeita ja kvantitatiivisessa menetelmässä
hyödynnetään

koekäytöstä

saatuja

palautteita

ja

dataa

koekäyttöalueen

turvallisuushavainnoista. Tilastoista ja historiasta hyödynnetään lähinnä tehtyjen
havaintojen määrää poissaolojen ja työtapaturmaisten poissaolojen sekä työkyvyttömyyden
määristä.

Eri työpisteistä on tehty yhdessä tuotannon työntekijöiden ja kunnossapidon kanssa myös
kattavat riskianalyysit, joita hyödynnetään tutkimuksen edetessä.
Tuotannon

työntekijät

ovat

juuri

se

henkilöryhmä,

joka

tulee

käyttämään

työturvallisuushavaintojärjestelmää havaintoja tekemällä. Määrittelyssä on siksi hyvä
arvioida työntekijöiden työympäristö ja työolot, jotta järjestelmä on käytettävissä parhaalla
mahdollisella tavalla. Järjestelmän työturvallisuuden nykytilaa selvitettäessä keskusteltiin
Okmeticin työsuojelupäällikön kanssa. Hänellä on vankka kokemus Okmeticin
työturvallisuusasioista.
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2 TYÖTURVALLISUUS

Työterveys ja työturvallisuus ovat työpaikalla hyvinvoinnin perusta. Työnantaja on
vastuullinen siitä, että työpaikalla on turvallista työskennellä. Työnantajalla on myös laaja
huolehtimisvelvollisuus, joka perustuu työturvallisuuslakiin. Se velvoittaa huolehtimaan
työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työpaikan työsuojelutoimintaa ja
huolehtimisvelvollisuutta edistävää toimintaa on vaarojen, riskien ja erilaisten haittojen
selvittäminen. On hyvä muistaa, että työympäristö on turvallinen vain silloin, kun työntekijät
ja heidän esimiehet tekevät yhteistyötä. (Työturvallisuuskeskus, 2020)

2.1 Työturvallisuuden vaatimukset
Työturvallisuus on sitä koskevan lain mukaan alkuperäisesti kattanut suojelun
työtapaturmilta sekä ammattitaudeilta. Nykyään se on laajentunut kattamaan myös työn
henkisen kuormituksen, väkivallan uhan, häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun sekä
yksintyöskentelyn. (Saloheimo, 2016, s. 3)

Alun perin työturvallisuuden vaatimustaso oli määritelty enemmän tai vähemmän suoran
sääntöohjauksen tapaan. Nykyään työturvallisuuslaissa on siirrytty työympäristön
puitedirektiivin mukaiseen dynaamiseen tavoitteiden ja keinojen sääntelyyn. Nämä
tavoitteet ilmenevät turvallisuuden tasovaatimuksista, kuten ergonomisen työpisteen
järjestämisellä, putoamisten torjumisella, työn yksitoikkoisuuden vähentämisellä. Nämä
tavoitteet muuttuvat työolojen ja tekniikan kehityksen myötä. (Saloheimo, 2016, p. 68)
Puitedirektiivin mukainen työolojen parantaminen on ollut työturvallisuuslain keskeinen
vaatimus ja se on jopa nostettu lain tavoitteeksi. Tämä tarkoittaa, että kerran saavutettuun
suojelutasoon ei voida jäädä, vaan pyritään kohti sellaista tasoa, että saadaan
työympäristötekijöiden

haittavaikutukset

kuten

tapaturmanvaarat

ja

rasitus

mahdollisuuksien mukaan estettyä. (Saloheimo, 2016, s. 77)

Työn turvallisuudesta huolehtiminen voi olla osa laajempaa kokonaisuutta, kuten
laatujärjestelmää, jolla yrityksen koko tuotanto ja toiminta pyritään järjestämään
mahdollisimman sujuvaksi. Tätä toimintamallia kutsutaan turvallisuusjohtamiseksi tai
turvallisuuden hallinnaksi. Työsuojelua on tällöin sulautettu kaikkien organisaation osien
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toimintaan. Turvallisuuden hallinnan perusedellytys on, että työnantaja on jatkuvasti selvillä
työympäristön tilasta. (Saloheimo, 2016, s. 80)

2.2 Työelämän laadun määrittäminen
Työelämän laatu määräytyy kolmesta tärkeästä asiasta, jotka ovat turvallisuuden tunne,
yhteistyö ja osaaminen sekä luovuus. Kuvassa 2. on hahmoteltu työelämän laadun indeksin
määrittäminen. Pienet neliöt kuviossa kertovat työntekijöiden keskimääräisen tilateen
itsearvostustekijöissä. Kun turvallisuus on uhattuna, niin fyysisesti kuin emotionaalisesti, se
aiheuttaa

negatiivisia

tuntemuksia.

Yhdessä

tekemisen

ja

yhteisen

osaamisen

hyödyntäminen lisäävät suorituskykyä, mutta mikäli nämä asiat eivät toteudu, syntyy
negatiivia tunteita, jotka syövät suorituskykyä. Luovuuden avulla voidaan lisätä
suorituskykyä, mikäli yhteistyön, osaamisen ja turvallisuuden tunne ovat riittävän hyvät.
(Työturvallisuuskeskus, 2017, s. 8-9)

Kuva 2. Työelämän laadun indeksin määrittäminen (Työturvallisuuskeskus, 2017, s. 8)
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2.3 Vaarojen ja riskien arviointi
Työympäristön vaarojen arviointi on ensimmäinen vaihe tapaturmien ja terveyshaittojen
ennaltaehkäisyssä. Riskien arvioinnissa viitataan kahteen asiaan: vaaran todennäköisyyteen
ja sen vakavuuteen. Vaativissa tapauksissa riskianalyysin merkitys korostuu. Vaaran
arvioinnissa tärkeää on, että selvitetään kyseisessä työssä ja sen olosuhteissa aiheutuvat
mahdolliset vaara- ja haittatekijät. Vaaran vakavuus on myös arvioitava, jotta osataan
reagoida oikein. Kuten Saloheimo viittaa tekstissään (Saloheimo, 2016, s. 81)
”Olennaista on riskitekijän mahdollisuus aiheuttaa vahinko tai lisätä sen mahdollisuutta.
Esimerkiksi vesi ei sellaisenaan ole riskitekijä, mutta jos työpaikalla on samalla käytössä
sähkölaitteita tai voimakkaita happoja, niiden mahdollisuus joutua kosketuksiin veden
kanssa muodostaa riskin.”

Vaarojen arviointi voidaan jakaa neljään pääkohtaan, kuten Katri Mannermaa on maininnut
työsuojelupäällikön käsikirjassaan (Mannermaa, 2018, s. 78)
1. Vaaratekijöiden tunnistus
2. Riskin suuruuden määrittäminen
3. Riskien torjunta
4. Seuranta ja vahingosta oppiminen

Myös muutkin työturvallisuuslaissa tarkoitetut vaarat on selvitettävä arviointimenettelyssä:
Työyhteisön ongelmat, altistuminen vaarallisille aineille tai työpaikkaväkivallan uhka.
Vaaran arviointi ei ole toimialasta riippuvainen, vaan se on tehtävä tavalla tai toisella.
Mikäli vaaratekijöitä ei voida kokonaan poistaa, on arvioitava jäljelle jäävien riskien
merkitys. Riskit on oltava sellaisella tasolla, että ne täyttävät työturvallisuuslaissa
vähimmäisvaatimukset ja vaarantavat työntekijän terveyttä mahdollisimman vähän.
(Saloheimo, 2016, s. 82)

Vaarojen arviointi on työnantajan velvollisuus. Arvioijalta vaaditaan riittävää pätevyyttä.
Mikäli riittävää asiantuntemusta ei ole, työnantajan on TturvL 10.2§ mukaan käytettävä
ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on riittävä pätevyys sekä muut edellytykset.
Työnantajalla tulee olla hallussaan vaaroista tehty selvitys ja arviointi Tturvl 10§ mukaan.
Laissa ei säädetä asiakirjan tai muun dokumentin laatimisesta. Perusteluissa lausutaan, että
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arviointiasiakirja olisi todennettavuuden vuoksi tarpeellinen laatia. (Saloheimo, 2016, s. 8485)

Riskien hallinta on työpaikan sovittujen johtamisstrategioiden, toiminta- ja menettelytapojen
sekä turvallisuustoiminnan järjestelmällistä toimintaa riskien näkökulmasta. Tärkeintä on,
että riskit tunnistetaan ja arvioidaan niiden merkittävyys. Kokonaisvaltainen riskienhallinta
perustuu kuvan 3. esitettyihin osa-alueisiin. Riski on yksinkertaisesti sanottuna ei-toivotun
tapahtuman todennäköisyyden sekä seurauksien yhdistelmä. Vaara taas on yksittäinen tekijä
tai olosuhde työpaikalla, joka voi aiheuttaa ei-toivotun tapahtuman. Riskit lajitellaan
erilaisiin lajeihin luonteenpiirteen mukaan ja usein riskitekijä kuuluu useampaan lajiin.
Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, järjestelmällistä ja suunnitelmallista.
Riskienhallinnan asiantuntijoita kannattaa hyödyntää, kun oma osaaminen ei riitä.
Vakuutusyhtiöt, viranomaiset tai yksityiset konsultit auttavat riskienhallinnassa oli sitten
kyseessä yksittäisen riskin tai koko yrityksen riskien selvittäminen.
(Suomen Riskienhallintayhdistys, 2020)

Kun työpaikalla esiintyviä erilaisia työturvallisuusriskejä ja on tutkittu, on havaittu yhteys,
että altistuminen riskeille ja erityisesti työperäisille riskeille on yhteydessä lisääntyneeseen
riskien hallintaan yrityksissä. Yrityksissä Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia (TULES)
koskevat riskit, kuten raskaat nostot ja rasittavat työasennot ovat tutkimusten mukaan eniten
ilmoitetut riskialtistumat. Nämä korreloi myös sen kanssa, että yrityksissä hallitaan
enemmän riskejä (Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto, 2020)
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Kuva 3. Riskienhallinnan osa-alueet. (Mannermaa, 2018, s. 115)

2.4 Havainnointi ja reagointi
Havainnointi ja reagointi erilaisiin työturvallisuuspuutteisiin on työtekijöiden välillä yleensä
melko suurta. Toiset havaitsevat puutteita helposti. Tämä voi tuottaa osalle suuria vaikeuksia
ja puutteisiin ei osata reagoida riittävällä tavalla, koska niitä ei välttämättä tunnisteta.
Reagointi turvallisuuspoikkeamiin perustuu aiemmin opittuihin malleihin siitä, mikä on
normaalia ja mikä taas poikkeavaa tai vaarallista. Mikäli aiemmin opittua mallia ei ole,
toiminta perustuu reflekseihin. Henkilöt, jotka ovat kohdanneet vaaratilanteen tai joutuneet
onnettomuuteen kertovat monesti, että tilanne tapahtuu täysin ennakoimattomasti ja
yllättävästi.

Kuitenkin

tarkemmissa

onnettomuustutkinnoissa

ja

silminnäkijöiden

kuvauksissa on voitu todeta, että vaarallinen olosuhde tai virheellinen toiminta on ollut
olemassa jopa vuosia tai kehittynyt niin, että se olisi ollut havaittavissa. Näissä tapauksissa
yhdistävä tekijä on yleensä ollut se, että ihminen on tehnyt jotain sellaisessa mielentilassa,
että keskittyminen tehtävään tai koko ympäristöön on heikentynyt tai hävinnyt kokonaan.
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Hyvänä esimerkkinä on puhelimen käyttö ajaessa, jolloin ympäristössä tapahtuvat asiat
hämärtyvät ja sen johdosta aiheuttavat vahingon. (Työturvallisuuskeskus, 2018, s. 31)

Teknologian kehittyessä monet perinteiset vaaratekijät saattavat esimerkiksi automaation
avulla poistua ja uusia vaaroja ei välttämättä vielä tunneta. Varsinkin fyysiseen työhön on
viime aikoina tullut paljon erilaisia mekaanisia apuvälineitä sekä tuotannon työntekijöiden
apuun erilaisia robotteja sekä yhteistyörobotteja. Robotit luovat turvallisemman
työympäristön työntekijöille fyysistä tai toistuvaa työtä tekemällä. Täysin vaarattomia
robotit eivät ole ja ennen käyttöönottoa työntekijät pitää tietää niiden toimintatapa ja tehdä
vaarojen ja riskien arviointi.

Havainnointiin voi hyödyntää erilaisia havainnointiohjeita joiden avulla turvallisuuspuutteet
selviävät helpommin. Työsuojelun internet-sivuilta on esitelty erilaisia toimintaohjeita.
Kuvassa 4. on esitelty 14 eri havaintokohdetta ja niiden hyväksymisperusteet.

Kuva 4. Esimerkki työsuojelun havainnointiohjeesta. (Työsuojelu, 2020a)
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Työkokemuksen lisääntyessä havainnointi yleensä paranee, mutta välillä samassa
työpisteessä pitkään työskennellyt voi tulla ns. ”sokeaksi työnsä työturvallisuusriskeille”
eikä täten huomaa, että asioita voisi tehdä myös eri tavalla. Siksi työpaikalla, jossa on paljon
erilaisia työpisteitä, olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä kierrättää työntekijöitä eri
työpisteissä, jolloin uudet havainnot ovat hyvä apu myös työturvallisuushavaintoihin.
Joissakin yrityksissä on otettu käyttöön turvallisuuskierrokset pienryhmissä. Tällöin eri
työpisteissä tai jopa eri toimialoilla työskentelevät henkilöt kiertävät ja katsovat eri
työpisteet läpi ja tekevät turvallisuushavaintoja.

Monet mieltävät turvallisuushavainnot negatiivisiksi asioiksi tai virheiksi, jotka pitää
korjata. Havainnot voivat kuitenkin olla myös positiivisia. Positiivinen havainto voi olla
jokin asia joka on tehty mielestäsi erittäin hyvin, kun siitä ilmoitetaan eteenpäin ja se
käsitellään kuten normaali havaintoilmoitus, silloin muuallakin voitaisiin toimia tai tehdä
samalla

tavalla.

Positiivisen

havainnon

avulla

työturvallisuuskulttuuria

saadaan

positiivisempaan suuntaan ja se lisää työntekijöiden motivaatiota toimia oikein.
Poikkeamatilanteissakin annetaan aina myös positiivista palautetta onnistuneesta
toiminnasta eikä pelkästään moitita tai tarkastella aiheuttaneita syitä. (Energiateollisuus,
2020)

Mikäli työympäristö on muuttuva tai työkohteet jatkuvasti vaihtuvat vaarana on, että
työntekijä ei tunnista poikkeavaa olosuhdetta tai tilannetta ja toiminta muuttuvassa
tilanteessa voi olla suunnittelematonta, refleksinomaista reagointia. Työnantaja voi myös
ilmaista, että tavanomaista työtä ei olekaan, vaan kaikki on arvioitavaa, erikseen
luvanvaraista työtä. Tämä voi toimia hetkellisesti, mutta on erittäin kuluttavaa ja raskasta
niin työntekijältä kuin työnantajaltakin. Kuten kuvassa 5. on esitetty, miten poikkeava työn
etenemisprosessi eroaa tavanomaisesta työstä. (Työturvallisuuskeskus, 2018, s. 30)

19

Kuva 5. Poikkeavan ja tavanomaisen työn etenemisprosessi. (Työturvallisuuskeskus, 2018,
s. 30)
Laki velvoittaa työntekijää reagoimaan eli mahdollisuuksien mukaan turvallisuusriski tai –
uhka on poistettava tai vähintään siitä on ilmoitettava esimiehelle tai muulle asiasta
vastaavalle taholle kuten työsuojeluvaltuutetulle. Turvallisuushavainnon tekemisestä ei
kuitenkaan ole hyötyä, jos sitä ei käsitellä. Tehokas turvallisuushavaintojen käsittely
kertookin kehittyneestä turvallisuuskulttuurista. (Työturvallisuuskeskus, 2018, s. 30)

2.5 Työturvallisuus kilpailutekijänä
Tilastojen mukaan Suomen työelämä edustaa maailman turvallisinta ympäristöä. Tämä
näkyy niin omaisuuden suojassa, sisäisessä turvallisuudessa, oikeusjärjestelmässä ja
kansallisten instituutioiden toimivuudessa. Myös miesten ja naisten mahdollisuus osallistua
työelämään ei toteudu missään muualla yhtä tasavertaisesti kuin Suomessa. (Valtioneuvosto,
2020)

Nykypäivänä työturvallisuus on nousemassa yrityksille selkeäksi kilpailutekijäksi, ja sitä
voidaan systemaattisesti parantaa. Alihankkijalle se on keskeinen osa tilausten saamista.
Painetta tapaturmien torjuntaan tulee monelta eri suunnalta. Tapaturmia sattuu kuitenkin
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aika harvoin, siksi asialle on taipumus sokeutua. Varsinkin pienissä yrityksissä vahinkoja
sattuu harvemmin vähemmistä työtunneista johtuen. Tilastollisesti pienissä yrityksissä
sattuu tuplasti enemmän vahinkoja suuriin nähden. Tämä yleensä johtuu siitä, että
pienemmissä yrityksissä ei ole koulutettua henkilökuntaa, joka osaisi ennakoida tapaturmia
ja aktiivisesti ehkäistä niitä. Verkostoituminen on turvallisuustyön kehittämismotiiveja
nostava tekijä. Jos suuren tuotantoprosessin eri osat keskittyvät ammattitaidon ja
konekannan puolesta omiin ydinosaamisen yksikköihin ja erikoistuneisiin alihankkijoihin,
niin yllättävä pysähdys vahingosta tai tapaturmasta johtuen heijastuu nopeasti koko
valmistusketjuun. Asia korostuu varsinkin suurissa huoltokatkoissa, joissa kokonaisuus on
suunniteltu ja aikataulutettu erittäin tarkasti. Pienikin häiriö heijastuu laajalle
lähiympäristöön. Yhteiset työmaat ovat alttiina tapaturmille, ellei tieto kulje eri yrityksien
välillä. Tyypillinen työtapaturmasta vakuutusyhtiölle koituva korvaus oli vuonna 2004 noin
5000€, nykyään summa lähentelee jo 6000€. Menetykset ei suinkaan jää tähän, sillä
arvioiden mukaan aineelliset vahingot ja muista järjestelyhäiriöistä koituvat menetykset
voivat olla jopa viisinkertaiset tapaturmakorvauksiin verrattuna. Lisäksi vielä mittavampi
menetys voi olla yritykselle koituva mainehaitta. Tämä taas johtaa vaikeutuneisiin
rekrytointeihin tai vaikeuttaa alihankkijoiden saatavuutta. Kilpailtaessa merkittävistä
alihankintatöistä halvin tarjous ei jatkossa välttämättä voita, vaan suuryritysten
alihankkijoiksi

valitaan

luotettavia

yhteistyökumppaneita.

Kilpailun

kiristyessä

systemaattinen tapaturmien torjunta ja turvallisuusjohtaminen voivat auttaa myös
markkinoiden laajentamisessa. (Työsuojelu, 2020b, s. 15) (Tekniikka ja Talous, 2004)
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3 TYÖTURVALLISUUSJOHTAMINEN

Turvallisuusjohtaminen on hyvin kokonaisvaltaista toimintaa. Toimintaa määrittelevät niin
lakisääteisen kuin omaehtoisen turvallisuuden hallinta, jossa yhdistyy ihmisten,
menetelmien ja toimintatapojen johtaminen. Turvallisuusjohtaminen on parhaimmillaan
jatkuvaa turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä työpaikalla. Tämän toteutumiseen
yrityksen pitää suunnitella ja mitata toimintaansa. Koko johdon tulee olla sitoutunut
tällaiseen ajatteluun, jotta se saa vastakaikua henkilöstöltä. Turvallisuuskulttuurin
kehittyminen varmistetaan, kun johdon lisäksi henkilöstö on sitoutunut tällaiseen ajatteluun.
Riskien arviointi on yksi turvallisuusjohtamisen keskeinen työkalu. Sen avulla arvioidaan
työolojen kehittämistarpeet ja työympäristön vaikutukset. Työntekijöiden osaaminen sekä
osallistuminen

ja

motivaatio

ovat

hyvän

turvallisuusjohtamisen

ansiota.

Turvallisuusjohtaminen on osa turvallisuuskulttuuria. Hyvä turvallisuuden hallinta on
turvallisuusjohtamisen perusta. Se sisältää menettelytavat joilla turvallisuusjohtaminen
toteutuu, kuten kuvassa 6. on esitetty. (Työsuojelu, 2010)

Kuva 6. Turvallisuuskulttuurin sisältö. (Työsuojelu, 2010)
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3.1 Työturvallisuuden mittaaminen
Terveellinen ja turvallinen työympäristö on hyvä lähtökohta tuottavalla työlle.
Työturvallisuuden mittaaminen on edellytys työturvallisuuden johtamiselle. Vain mitattavaa
toimintaa voidaan johtaa. Mittausta eli työturvallisuuden seuranta vaatii myös
työturvallisuuslaki sekä tapaturmavakuutuslaki. Johtamisen tukena voidaan käyttää erilaisia
vaatimusspesifikaatiota kuten ISO45001 työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiä. Se
myös edellyttää työturvallisuustoiminnan tason tarkkailua. Yritysten keskinäinen vertailu on
yleensä hankalaa, kun erilaisia mittaamis- ja seurantakäytäntöjä on niin monta. Tietyt
tunnusluvut ovat kuitenkin yleisesti käytössä ja niitä seuraamalla ja analysoimalla voidaan
saada vertailutietoa kansallisesta ja kansainvälisestä tasosta. Kun yrityksessä pohditaan
työturvallisuuden mittaamista ja tunnuslukujen valintaa, tulisi miettiä seuraavia asioita:


Millaisia mittareita pitäisi käyttää?



Miksi työturvallisuutta mitataan?



Miten mittareille asetetaan tavoitteet



Miten mittaustietoa raportoidaan?

Tärkeimpiä työturvallisuuden mittareita ovat työtapaturmamittarit, sairaspoissaolomittarit ja
ennakoivat mittarit. Näillä mittareilla on monta eri alalajia riippuen organisaation koosta ja
tyypistä. Mittaamisen tavoitteen on yleisesti oman toiminnan kehittäminen. Yrityksen johto
tarvitsee mittaustietoa toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Sitä voidaan käyttää
esimerkiksi turvallisempien työtapojen ohjaamiseen, toimenpiteiden valintaan ja
investointien

suunnitteluun,

koulutuksen

suunnitteluun

ja

palkitsemiseen.

Työturvallisuusjärjestelmän vaatimusten mukaisuutta, työturvallisuuden edistämiseksi
tehtyä työtä sekä turvallisuusjohtamista tarkkaillaan ennakoivilla työturvallisuusmittareilla.
Työturvallisuushavainnot ovat ennakoivista toimenpiteistä tärkeimpiä ja niiden mittarina
voidaan käyttää havaintojen määrää henkilöä kohden sekä korjaavien toimenpiteiden
toteutumisastetta. Riskien arvioinnissa mittarina voidaan käyttää riskien arviointien suhdetta
asetettuihin tavoitteisiin ja korjaavien toimenpiteiden toteutumisasteeseen.
(Työsuojelu, 2020b, s. 7-8,12)

Okmeticin nykyisellä järjestelmällä mittaus tapahtuu pääasiassa poissaoloja, tapaturmia ja
työturvallisuushavaintoja sekä läheltä piti-tilanteita seuraamalla. Tämän järjestelmän
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ongelma on lähinnä se, että tiedot ovat eri paikoissa ja täten johtaminen ja seuranta ovat
haasteellisia. Järjestelmän kyvykkyyttä pystytään mittaamaan nykyäänkin, mutta se vaatii
merkittävää työtä eikä ole tehokasta. Kyvykkyyttä mitataan havaintojen läpimenoajoista eli
havainnon teosta käsittelyn loppuun. Uuden järjestelmän avulla kyvykkyyttä pystytään
mittaamaan helpommin ja myös eri mittareilla, esimerkiksi palautekyselyn avulla.
Henkilöstön osallistuminen tavoitteiden ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun lisää
työntekijöiden motivaatiota ja työviihtyvyyttä. Selkeän ja helposti johdettavan järjestelmän
avulla työntekijät motivoituvat tekemään havaintoja ja panostavat työturvallisuuteen. Se,
että työntekijät näkevät ja tietävät, että työturvallisuusasiat otetaan vakavasti lisää myös
yrityksen kilpailukykyä ja vähentää vaihtuvuutta. Panostuksia työturvallisuuteen voidaan
arvioida sekä euromääräisesti että suhteessa tapaturma- ja sairaspoissaolokustannuksiin.

3.2 Taloudelliset merkitykset
Työturvallisuuden parantuminen näkyy myös yrityksen taloudellisessa tilanteessa.
Kustannussäästöjä tulee sairaspoissaolojen ja vaihtuvuuden pienentymisestä, mutta
uusimpien tutkimusten mukaan liiketoiminnan parantumisen tuomat taloudelliset hyödyt
ovat kustannussäästöihin verrattuna moninkertaiset. Liiketoimintahyöty saadaan taas siitä,
että henkilöstö toimii laadukkaammin ja tehokkaammin, jolloin liikevaihdon suhde
työntekijää kohden kasvaa. Terve liiketoiminta mahdollistaa usein paremmat työolot. Tämä
positiivinen kierre on usein helppo ymmärtää, mutta vaikea toteuttaa. Hyvän johtamisen ja
henkilöstön

osallistamisen

avulla

tämä

saadaan

parhaiten

toteutettua.

(Työturvallisuuskeskus, 2017, s. 6)

Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedoista saaduista luvuista selviää työsuojelun kehittämisen
taloudelliset vaikutukset. Lukuja on analysoitu henkilöstötuottavuuden vaikutuksista
käyttökatteeseen. Teollisuudessa poissaolojen, vaihtuvuuden ja työelämän laadun
suhdeluvut ovat taulukon 1 mukaiset. Taulukkoa tulkittaessa on hyvä huomioida, että luvut
eivät ole Okmeticin oikeat luvut, vaan teoreettinen laskelma.
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Taulukko 1. Työsuojelun kehittämisen taloudelliset vaikutukset Okmeticin kokoisessa
yrityksessä.
Teollisuuden suhdeluvut

Poissaolot

Vaihtuvuus

Työelämän laatu

Suhdeluku / Henkilö

496€

200€

3354€

Henkilömäärä: 460

228 160€

92 000€

1 542 840€

Taulukon laskelmissa on oletettu, että poissaolot ovat 6 % ja vaihtuvuus 10 %, jolloin
kustannussäästöpotentiaalia on merkittävästi. Nämä luvut ovat laskettu kansainvälisen
tiedeyhteisön hyväksymällä työelämän laadun laskentamallilla. Teorian nimi on
henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio ja se menee yrityksissä seuraavasti:
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 = 𝐾 ∗ 𝐻𝑅 ∗ 𝑇𝑉𝐴 ∗ (1 − 𝑅𝐴) ∗ 𝑄𝑊𝐿


EBITDA (käyttökate) = Liikevaihto – Muuttuvat kulut – kiinteät kulut



K = Liiketoimintakerroin



HR = Tilivuoden henkilöstömäärä henkilötyövuosissa (kpl)



TVA = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika työntekijää kohti (h)



RA = Rakenteellisen työajan osuus teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta (%)



QWL = Henkilöstön kokeman työelämän laadun indeksi (0…100%)
o QWL = FE*((YI+PL) / 2)
o FE = Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus
o YI = Yhteenkuuluvuus ja identiteetti
o PL = Päämäärät ja Luovuus

Analysoinnissa huomioidaan se, että kysyttävät asiat ovat eriarvoisia suhteessa
suorituskykyyn. (Kesti, 2015)

Työelämän laatu on kuitenkin merkittävä taloudellinen kriteeri, vaikka poissaolot ja
vaihtuvuus

olisivatkin

jo

tavoitelukemissa.

Okmeticin

kokoisessa

yrityksessä

kokonaissäästöksi tulisi näillä lukemilla 1 863 000€, joka on erittäin merkittävä summa.
Huomioitavaa tässä on se, että suhdeluvut eroavat merkittävästi toimialasta riippuen ja tämä
tulos on vain teoreettinen laskelma yrityksen henkilömäärään suhteutettuna. Vertailun
vuoksi metalliteollisuudessa poissaolojen suhdeluku on 524€, vaihtuvuus 110€ sekä
työelämän laatu 3084€ henkilöä kohden. (Työturvallisuuskeskus, 2017, s. 6)
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Sairaspoissaolojen kustannukset ovat keskimäärin 5% yrityksen palkkakustannuksista,
mutta ne vaihtelevat suuresti toimialan tai organisaation mukaan. Kokonaiskustannusten
arvioidaan tyypillisesti olevan kolme kertaa suuremmat kuin sairausajalta maksettu palkka.
Poissaolosta aiheutuu epäsuoria kustannuksia, kuten ylityöt, tuotannon tai palvelun
heikkeneminen ja kaikkea ei yleensä oteta edes huomioon. Työturvallisuuden
laiminlyönneistä voi aiheutua kustannuksia vahinkojen selvittelystä oikeudenkäynnistä,
korvauksista tai sakoista. Suorat kustannukset voivat täten olla pieniä verrattuna
lisäkustannuksiin. (Työturvallisuuskeskus, 2017, s. 16)

3.3 Työturvallisuus standardit ja lait
Turvallisuusjohtaminen perustuu työturvallisuuslakiin. Lakiin sisältyy arkisiin toimintoihin
yhdistettyä suunnittelua, toimintaa, seurantaa ja kehittämistä. Turvallisuusjohtaminen pitää
olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja ennakoivaa ihmisten, menetelmien ja toimintatapojen
johtamista. Laki ei kuitenkaan vaadi erillistä järjestelmää turvallisuusjohtamiseen.

Kuten työturvallisuuslaissa 10§ sanotaan työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista:
”Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muuta työympäristöstä ja
työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava
niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle”.

Näissä asioissa on otettava huomioon työssä esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja
työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet. Lisäksi on huomioitava työntekijän ikä, sukupuoli,
ammattitaito

ja

muut

työterveyshuoltolain

henkilökohtaiset

puolesta

edellytykset.

velvollisuus

järjestää

Työnantajalla

on

myös

työterveyshuoltopalvelut.

Työterveyshuolto on osa työpaikan työsuojelutoimintaa. (Saloheimo, 2016, p. 75)

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu myös perehdyttää työntekijä tietoiseksi työpaikan
haitta- ja vaaratekijöistä. Sen velvollisuuksiin kuuluu myös hankkia ja kustantaa työntekijän
käyttöön vaadittavat suojaimet, esimerkiksi kuulosuojaimet. (Finlex, 2020a)
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Työntekijän on noudatettava ohjeita, joita työnantaja on toimivaltansa mukaisesti asettanut.
Turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi on huolehdittava riittävästä siisteydestä
sekä järjestelyistä. Työntekijän on hyvä muistaa, että myös muiden työntekijöiden
turvallisuudesta on huolehdittava oman ammattitaitonsa mukaisesti. Laki velvoittaa jokaista
estämään mahdollisuuksien mukaan havaitut vaaratilanteet ja mahdolliset viat sekä
ilmoittamaan asiasta esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Esimiehen tulee kertoa
työnantajalle mihin toimenpiteisiin ryhtyä sekä välittää myös tämä tieto ilmoituksen
tehneelle työntekijälle. Henkilösuojaimien käytössä työntekijä on velvollinen käyttämään
hänelle annettuja henkilösuojaimia. Työntekijällä on myös oikeus pidättäytyä työstä, mikäli
siitä aiheutuu vakavaa vaaraa työtekijän omalle tai muiden työntekijöiden terveydelle. Tästä
on ilmoitettava työnantajalle ja pidättäytyminen työstä voi jatkua niin pitkään, kunnes
työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut työn suorittamisesta
turvallisesti. Pidättäytymisessä on huolehdittava, että siitä aiheutuva vaara on
mahdollisimman vähäinen. (Finlex, 2020a)

3.4 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä standardi ISO45001
ISO

45001-standardi

johtamisjärjestelmä,

on
joka

kansainvälinen
antaa

työterveyden

järjestelmällisen

ja

työturvallisuuden

kansainvälisesti

todennetun

turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Tämän avulla voidaan kehittää turvallisuuskulttuuria
sekä vähentää tapaturmia ja sairaspoissaoloja. Standardin perustuu jatkuvan parantamisen
filosofiaan. Sen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia,
vahinkoa terveydelle ja edistää hyvinvointia. Työturvallisuuskulttuurin puutteet ja heikkous
kustantavat maailmanlaajuisesti arvioiden noin 4% bruttokansantuotteesta.
OHSAS 18001 standardia ei enää ole vaan ISO 45001 korvaa tämän. Yritykset, joilla on
sertifioitu OHSAS, on kolmen vuoden siirtymä ISO 45001 standardiin ja se päättyy vuonna
2021 maaliskuussa. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toteuttaminen ei Suomessa
ole lakisääteistä, kuten jossakin muissa valtioissa, mutta yritysten on raportoitava
työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä tietoja sidosryhmilleen yhä enemmän. Standardi
edellyttää, että organisaatio tunnistaa ja noudattaa tarkoituksenmukaisia työterveyden ja
työturvallisuuden säädöksiä sekä muita vaatimuksia, joista on tunnistettavasti apua. (Kiwa
Inspecta, 2020)

ISO 45001 sisältää kuvan 7. osoittamat turvallisuusjohtamisen osa-alueet:
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Kuva 7. Turvallisuusjohtamisen osa-alueet. (Kiwa Inspecta, 2020)
Sertifiointiauditoinnissa ulkopuolinen arvioija auttaa löytämään kehityskohteita työterveys
ja –työturvallisuusjärjestelmästä. Tämä ei ole riippuvainen toimialasta tai yrityksen koosta.
Sertifikaatti on vahva signaali sekä henkilökunnalle ja asiakkaille että yritys taistelee
työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. ISO 45001 standardi on myös yhteensopiva ISOjohtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001 ja – 140001.
Tärkeimmät edut ISO 45001- sertifioinnista:


Antaa järjestelmällisen turvallisuuden johtamismallin, joka noudattaa kansainvälisiä
hyviä käytäntöjä



Auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia sekä työterveysongelmia



Auttaa parantamaan henkilöstön motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia
työpaikalla.



Parantaa henkilökunnan tietoisuutta tehokkaista ja turvallisista työtavoista
huomioimalla

yhteistyön,

tiedonkulun

ja

viestinnän

merkityksen

työturvallisuusjärjestelmässä


Parantaa henkilökunnan tietoisuutta työhön liittyvistä riskeistä ja niiden
tunnistamisesta



Kehittää säännöllisesti työturvallisuusjärjestelmää



Varmistaa, että järjestelmä noudattaa vaatimustenmukaisia käytäntöjä ja osoittaa sen
myös tarvittaville tahoille. (Kiwa Inspecta, 2020)

28

4 TYÖPISTEIDEN TYÖTURVALLISUUS
Okmeticilla työpisteet eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Tämä johtuu pitkälti siitä, että työn
tekemiseen vaadittavien tuotantolaitteiden käyttö ja työympäristöt ovat hyvin erilaisia.
Tuotantoprosessin alkuvaiheessa työ tehdään isoilla, raskailla tuotantolaitteilla ja
nostoapuvälineillä likaisemmassa työympäristössä. Kun taas tuotantoprosessin loppupäässä
ollaan puhdastilassa äärimmäisen tarkkojen ja herkkien tuotantolaitteiden avustamana.
Töissä lähtökohtana ja vaatimuksena on, että lopputuotteeseen ei saa kulkeutua
epäpuhtauksia.

Tuotantoprosessin eri vaiheissa kohdataan erilaisia työturvallisuuteen liittyviä asioita.
Esimerkiksi raskaita taakkoja nostetaan nostimilla tuotantoprosessin alkuvaiheessa, mutta ei
loppupäässä. Vahvoja kemikaaleja ei juuri tarvita tuotantoprosessin alkuvaiheessa mutta
lopussa ne ovat merkittävässä roolissa, joten työpisteiden työturvallisuushavainnot voivat
olla hyvinkin eri tyyppisiä. Kun puhtausvaatimukset lisääntyvät siisteys ja täsmällisyys
korostuvat entisestään.

Tehtaassa työskennellään jatkuvasti, joten työajoillakin on iso merkitys työturvallisuuteen.
Moni vahinko tapahtuukin juuri yöllä, kun tarkkaavaisuus ja keskittyminen eivät aina ole
parhaimmillaan.

Seuraavassa osiossa on esitelty Okmeticin prosessikaavio ja tarkasteltu tehtaan eri alueiden
riskianalyysejä. Okmeticilla on tehty eri työpisteiden riskianalyysi-seurannasta taulukoita,
joissa prosessoijat, esimiehet sekä kunnossapidon työntekijät ovat yhdessä miettineet
kyseisen työpisteen riskejä. Riskejä on myös lisätty listaan, aina sitä mukaan, kun niitä on
havaittu. Näistä listoista ollaan valikoitu toistuvimmat ja suurimmat riskit joita tutkitaan
hieman tarkemmin. Kemikaalien turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään omana osaalueena.

4.1 Okmeticin prosessikaavio
Okmeticin tuotantoprosessi riippuu täysin siitä, minkälaista tuotetta halutaan tehdä.
Tuotantoprosessi saattaa ohittaa montakin eri prosessivaihetta, mikäli kyseiselle tuotteelle
ne eivät ole välttämättömiä. Kuvassa 8. on esitetty tuotantoprosessi yhdelle tuotteelle.
Huomioitavaa on, että prosessin eteneminen riippuu monesta muuttujasta ja voi poiketa
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prosessikaaviosta. Tämän prosessikaavion tarkoitus on visualisoida Okmeticin työpisteiden
määrä ja erilaisuus.

Kiteenkasvatus

Päiden katkaisu ja
katkaisu

Pyöröhionta

Liimaus

ID-sahaus tai
lankasahaus

Sahauspesu

Reunanpyöristys

Hard laser

Läppäys

Läppäyspesu

Emäs- tai
happosyövytys

Visuaalinen
tarkastus

Pesut

Visuaalinen
tarkastus

Hionta

Kiillotus

Soft laser

Loppulajittelu

Lopputarkastus

Loppupesu

Pinnantarkastus

Laserluenta

Pakkaus

Kuva 8. Okmeticin prosessikaavio

Tyypilliset vaaranaiheuttajat saatiin selville tutkimalla riskianalyysejä, johon oli koottu
kyseisen alueen riskit ja niiden ennaltaehkäisy. Nämä tiedot olivat koottu Excel-taulukkoon
työpistekohtaisesti.
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4.2 Raskaat nostot sekä nostinten käyttö
Raskaat nostot sekä nostinten käyttö ovat Okmeticilla hyvin yleisiä ja niitä tehdään
päivittäin. Varsinkin prosessin alkuvaiheessa, jolloin käsitellään piikiteitä, joista sahataan
myöhemmässä prosessivaiheessa piikiekkoja. Tässä tapauksessa raskailla nostoilla ja
nostinten käytöllä tarkoitetaan prosessoijien tekemiä päivittäisiä nostoja siltanosturin,
lattianostimen tai työparin avustuksella.

Kaikki nostot pitää suunnitella huolella, varsinkin jos niitä joudutaan tekemään päivittäin.
On syytä huomioida myös pitkällä aikavälillä tapahtuvat haittavaikutukset. Suunniteltaessa
työtilat, työvälineet sekä työmenetelmät hyvin, saadaan kuormitusta vähennettyä
merkittävästi. Parhaassa tapauksessa nostoja voidaan jopa kokonaan välttää tai ainakin
vähentää. Työ tulisi suunnitella siten, että taakkoja joudutaan siirtämään mahdollisimman
lyhyitä matkoja. Aina käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida välttää tai keventää
apuvälinein, jolloin työnantaja on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi opetusta ja
ohjausta taakkojen turvallisesta käsittelystä. (Työsuojelu, 2020c)

Nostureiden käytössä on aina kaksi muuttujaa. Nosturin ohjaaja ja itse nosturi. Nosturin
aiheuttamat vaaratilanteet voidaan minimoida pitämällä nosturi asianmukaisessa kunnossa
ja kouluttaa sen käyttäjät. Tämä edellyttää ennakoivaa kunnossapitoa ja määräaikaisia
tarkastuksia. Turvallisuutta voidaan myös lisätä muilla parannuksilla uuden tekniikan avulla.
Heilunnan eston tai portaattoman nopeudenhallinnan lisääminen auttaa nosturin käyttäjää
keskittymään kuorman kuljetusreittiin ja mahdollisimman nopeaan ja tarkkaan maaliin
ajoon. Myös etävalvonta sekä erilaiset anturit, kuten kuvassa 9. on esitetty parantavat
turvallisuutta merkittävästi. (Konecranes, 2020)
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Kuva 9. Nosturin turvallisuusvarusteet (Konecranes, 2020)

Okmeticin tapauksessa prosessilaitteet ovat usein isokokoisia ja niiden sijoittelupaikat ovat
rajalliset. Laitteet ovat pyritty sijoittamaan siten, että prosessi olisi mahdollisimman sujuva
ja välimatkat olisivat lyhyet. Aina tässä ei ole onnistuttu syystä tai toisesta, jolloin on
jouduttu hankkimaan nostoapuvälineitä tai erillisiä nostimia sujuvoittamaan tuotantoa.
Uusinta teknologiaa on myös pyritty hyödyntämään ja apuna on käytetty myös
yhteistyörobottia. Kyseisessä työpisteessä yhteistyörobotti auttaa siirtämään kiekkoja
prosessilaitteen vesialtaasta toiseen prosessilaitteeseen. Kyseisessä laitteessa käytetään
myös vahvoja kemikaaleja, joten mikäli vedessä olisi happojäämiä robotti ei vahingoittuisi
tästä.

Kiteen nostoissa käytetään alipainenostinta. Tämän avulla saadaan hyvä ote kiteestä, jossa
ei ole selkeää nostopaikkaa. Alipainenostin on kuitenkin riskialtis, koska alipaine saattaa
syystä tai toisesta heikentyä, jolloin kide saattaa pudota. Alipainevahdit voisivat toimia
varoittimena, jolloin nostoa suorittava henkilö on tietoinen heikentyneestä alipaineesta.
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4.3 Prosessinesteiden valmistus
Okmeticilla

käytetään

paljon

eri

prosessinesteitä,

jotka

ovat

välttämättömiä

tuotantoprosessin kannalta. Niiden käsittelyssä ja varastoinnissa pitää huolehtia ennen
kaikkea turvallisuudesta. Taulukkoon 2. on koottu keskeiset prosessinesteet, joita joudutaan
valmistamaan tuotannossa.

Taulukko 2. Prosessinesteiden riskit tuotannossa
Prosessineste

Läppäysneste

Riskin syy

Riskin

Ennalta-

seuraukset

ehkäisy

Jauhemaisen

Alumiinioksidia

Raitisilmamaski,

Hyvin

alumiini-oksidin

hengitysilmaan

hyvä poistoimu ja

epätodennäköinen

käsittely
Wright-happo

Todennäköisyys

Seurauk

Riskin

set

suuruus

Vähäinen

Mitätön

Vakava

Tavan-

suodatin

Kromioksidi

Kromioksidipölyä

Henkilökohtaisten

Hyvin

jauhoisessa

hengitysteihin ja

suojavälineiden

epätodennäköinen

muodossa.

tilaan.

käyttö ja hapon

omainen

käsittely
laminaarikaapissa
Sanitoinnissa

Prosessilaitteiden

KOH-roiskeita

Henkilökohtaisten

käytettävä

sanitoinnissa

suojavälineiden

Kalium-

KOHia kaadetaan

käyttö

hydroksidi

manuaaliesti

(KOH)

kanisterista

Satunnainen

Vähäinen

Tavanomainen

välisäiliöön
Fluorivety (HF)-

Väkevien

HF-roiskeita

Henkilökohtaisten

liuos

happojen

suojavälineiden

manuaalinen

käyttö

Todennäköinen

Vakava

Merkittävä

Epätodennäköinen

Vähäinen

Vähäinen

valmistus (HF)
Kelaatin lisäys

Raskaasta

Putoaminen,kemi-

Henkilökohtaisten

kelaattipullosta

kaalia kaatuu

suojavälineiden

pitää hankalassa

päälle

käyttö. Koroke tai

asennossa lisätä

muu apuväline

manuaalisesti

helpottamaan

nestettä prosessi-

kaatoasentoa

laitteeseen
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4.4 Kuumat pinnat ja palovaarat
Okmeticilla haasteita työturvallisuudessa aiheuttaa myös kuumat pinnat ja palovaarat.
Kiteenkasvatuksessa uunien sekä suodattimien puhdistaminen saattaa aiheuttaa palovaaran.
Uuneja joissa käytetään erilaisia kemikaaleja ovat herkempiä syttymään. Niitä puhdistaessa
tulee huolehtia, että käytetään palonkestäviä suojavarusteita sekä huolehditaan, että
sammuttimet ovat lähellä. Myös kohdeimuista tulee huolehtia. Suodattimen puhdistukseen
on kehitetty typetystä, jolloin palovaaraa saadaan vähennettyä.

Lankasahauksessa on taas huomioitava, että jätelanka viedään paikkaan, jossa se ei aiheuta
palovaaraa. Jätelanka saattaa kyteä pitkäänkin ja mikäli se laitetaan väärään jäteastiaan,
joissa on helposti syttyvää ainetta, tapahtumasta saattaa aiheutua palovaara.

Laboratoriossa näytteenkäsittelyssä joudutaan käyttämään näytteenotossa lämpölevyä.
Lämpölevy saattaa unohtua päälle ja levyn päälle saatetaan laittaa palavaa materiaalia. Tätä
riskiä voidaan pienentää laittamalla helposti syttyvät materiaalit kauas lämpölevystä tai
siirtämällä lämpölevy sellaiseen paikkaan jossa palovaara ei synny. Mahdollisuuksien
mukaan myös lämpölevyn aikakatkaisua tulisi harkita.

Uuneja löytyy myös puhdastilasta, mutta niitä käytetään lämpökäsittelyyn. Näissä uuneissa
luonnollisesti esiintyy palovaaroja, koska laitteissa on kuumia pintoja, joiden käsittelyä
varten on suojakäsineet. Myös piioksidipölyä poistuu joidenkin koneiden poistoimun
mukana ja tämä on huomioitava huoltotilanteessa, jotta ainetta ei joudu hengitysteihin.
Kyseisissä laitteissa käytetään myös vaarallisia kaasuja ja tätä varten on hankittu myös
kaasuntunnistusantureita. Niillä ehkäistään henkilöriskin lisäksi myös, ympäristö- ja
omaisuusriskit.

Kiekkojen tai kiekkokasettien pesussa käytetään myös kuumennettua vettä. Tämä
kuumennetaan 60-80°C asteiseksi jolloin laiterikon tai putkirikon sattuessa tästä voi aiheutua
palovammoja. Tähän riskiin on varauduttu siten, että kuumia nesteitä sisältävät putket tai
letkut laitetaan suojaputkeen tai suojaletkuun, jolloin ne eivät ole kosketettuna polttavia.
Tämä myös estää putkivuodon sattuessa sen, että vuoto ei tule suoraan lattialle vaan menee
suojaputkeen. Myös sulkuventtiilit on pyritty sijoittelemaan siten, että niihin pääsee helposti
ja vuodon sattuessa veden saa nopeasti suljettua.
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4.5 Liukastumisvaarat
Liukastumisvaara tarkoittaa tilannetta, jossa kitka on liian heikko, jotta kulkija pysyisi
normaalisti pystyssä. Näitä vaaroja on niin ulko- kuin sisätiloissakin. Yleensä vaara liittyy
sileisiin ja tasaisiin pintoihin. Erilaiset nesteet, kuten vesi ja öljy lisäävät riskiä. Kulkutapa
ja jalkineiden laatu vaikuttavat myös turvallisuuteen. (Työsuojelu, 2020d)

Okmeticilla liukastumisvaaraa ei normaalitilassa. Poikkeuksena tästä ovat puhdastilat, joissa
riski liukastumiselle on suurempi. Tämä johtuu siitä, että siellä piikiekkoja liikutellaan ja
säilytetään vesikärryissä. Vesikärryjä liikuteltaessa väistämättä vettä roiskuu hieman yli
laidan. Puhdastiloissa on pääsääntöisesti korotettu reikälattia, jolloin vesi valuu korotetun
lattian rei’istä betonilattialle ja lattiakaivoon. Välillä kaikki vesi ei pääse valumaan
lattiakaivoon vaan jää reikälattian päälle. Tämä aiheuttaa liukastumisvaaran, jonka
todennäköisyys on kuitenkin hyvin pieni. Prosessoijat ja toimihenkilöt käyttävät
puhdastiloissa pääsääntöisesti turvajalkineita, joissa on erinomainen pito. Riski on suurempi
henkilöille jotka vierailevat satunnaisesti puhdastiloissa ja joutuvat käyttämään
kengänsuojia, jotka eivät pidoltaan ole yhtä hyvät kuin turvajalkineet. Liukastumisriskiä on
vaikea tässä tapauksessa vähentää ilman, että se ei hankaloittaisi prosessoijien työtä. Kun
kiekot otetaan vesikärryistä ja laitetaan prosessilaitteeseen, on veden valuminen otettu
huomioon asentamalla kyseiseen kohtaan liukuesteteippiä, jolloin pito on parempi.

4.6 Logistiikan aiheuttamat vaaratilanteet
Logistiikan aiheuttamat vaaratilanteet liittyvät pääsääntöisesti tavaroiden siirtämiseen tai
huolimattomaan varastointiin. Okmeticilla logistiikan vaaratilanteiden vakavuutta lisää se,
jos kyseessä on kemikaalitynnyri tai –kontti, jota siirretään tai varastoidaan. Okmeticilla
trukkia saa käyttää vain siihen koulutetut henkilöt, ja he ovat tietoisia trukilla ajamiseen
liittyvistä riskeistä. Materiaalivahinkojen lisäksi trukilla ajavan henkilön on huomioitava
myös ympäristössä liikkuvat ihmiset. Tarpeen mukaan koulutusta tai rajoituksia on lisättävä.
Materiaaleja säilytetään kahdessa eri varastossa, joten onnettomuuden riski on luonnollisesti
suurempi. Tämä myös lisää varastointivirheitä, kun joudutaan siirtämään tavaroita
useammasta paikasta. Tällaisissa tapauksissa turvallisuusjohtamisen, kommunikoinnin ja
ohjeiden merkitys kasvaa.
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4.7 Kemikaalijärjestelmät
Kemikaalit ovat edelleen terveydelle merkittävä riski ja suurin ammattitauteja aiheuttava
tekijä työpaikoilla. Okmetic ei ole tässäkään asiassa poikkeuksellinen yritys, koska tehtaalla
käytetään

paljon

erilaisia

kemikaaleja.

Työterveyslaitoksen

selvityksen

mukaan

työssäkäyvistä yli miljoona altistuu erilaisille pölyille, kaasuille tai muille kemikaaleille.
Noin puolet näistä kokee altistuksen jossain määrin haitalliseksi ja yli 10% kokee melko
paljon tai paljon haittaa kemiallisesta altistumisesta. Kemiallisessa työssä altistumisen
aiheuttamat

ammattitaudit

saattavat

kuulostaa

erikoiselta,

koska

ammattitaudin

edellytyksenä on yleensä työssä esiintyvä fysikaalinen tekijä, mutta tekijä voi olla myös
kemiallinen tai biologinen. Työssä altistuminen tulee olla sairauden pääasiallinen aiheuttaja
ja syy-yhteyden todennäköinen. Työterveyslaitoksen työhygieenisten mittausten rekisterin
mukaan merkittäviä yksittäisiä altistavia aineita ovat edelleen ainakin alumiini, arseeni,
lyijy, fluorivety, koboltti, kvartsi, häkä, otsoni ja hitsaushuurut. (Työterveyslaitos, 2020)

Työturvallisuus on huomioitava myös kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä.
Kemikaalien varastointi ja käsittely ovat lain ja asetusten vaatimaa ja jos käyttö on
laajamittaista, se edellyttää lupaa turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Vähäistä
toimintaa valvoo pelastusviranomaiset. Omassa toiminnassaan sekä käsittelyssä, että
varastoinnissa pitää tunnistaa kemikaalien aiheuttamat vaaratilanteet ja varauduttava myös
mahdollisiin onnettomuuksiin. Työn pitää olla erittäin järjestelmällistä ja ulottua laitoksen
elinkaaren eri vaiheisiin. Lainsäädännön tarkoitus on rajoittaa ihmiselle, omaisuudelle ja
ympäristölle aiheuttamia seurauksia ja onnettomuuksia. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto,
Tukes, 2020)

Tuotantolaitokset joiden kemikaalimäärä on suuri, on tehtävä turvallisuusselvitys, joka
sisältää

kuvaukset

tuotantolaitoksesta

ja

sen

lähiympäristöstä,

tuotantolaitoksen

turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, toimintaan liittymistä vaaroista ja toimenpiteistä
onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi. Turvallisuusselvitys on asetettava julkisesti
nähtäville ja se pitää sisällään luettelon tehtaassa käytettävistä vaarallisista kemikaaleista ja
niiden ominaisuuksista. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, 2020)

Käyttöturvatiedotteet

ovat

tärkeä

apu

kemikaalien

turvalliseen

käyttöön.

Käyttöturvatiedotteesta selviää seoksen koostumus, ominaisuudet sekä sen käyttöön liittyvät
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vaarat. Käyttöturvatiedotteessa pitää näkyä myös kemikaalien varoitusmerkinnät. Vuonna
2015 tuli voimaan CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and
mixtures) eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja
pakkaamista koskeva asetus (1272/2008). Asetusten mukaiset varoitusmerkit ovat kuvan 10.
mukaiset.

Kuva.10 Kemikaalien tämän hetkiset varoitusmerkit (Työsuojelu, 2020b)
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Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittely määrittää yleiset vaatimukset niiden
turvalliselle

käsittelylle.

huolehtimisvelvollisuudesta.

Laki

velvoittaa

Selvilläolo

mm.

selvilläolo-,

velvollisuus

valinta-,

tarkoittaa

ja

lähinnä

käyttöturvatiedotteiden hallintaa ja ylläpitoa ja valinta velvoittavat mahdollisuuksien
mukaan valitsemaan vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali. Huolehtimisvelvoite korostaa
henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi kemikaalien käsittelyn ja
varastoinnin huolellisuutta. Yrityksen tulee myös nimetä vastuuhenkilö, jos teollinen
käsittely ja varastointi ovat laajamittaista. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että
tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevia säännösten ja lupaehtojen
sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaan. Vastuuhenkilö tulee olla
pätevöitynyt turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämässä kokeessa. (Finlex, 2020b)

Turvallisuus tulee ottaa huomioon jo kemikaaliputkien suunnittelussa ja asennuksessa ja
niissä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Vaarallisten kemikaaliputkistoihin
sovelletaan kemikaalisäädösten lisäksi painelaitesäädöksiä (luokan 1 vaatimuksia), joten
soveltaminen vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, sillä molemmissa lainsäädännöistä tulevat
vaatimukset ovat yhtaikaisesti voimassa ja molempien on täytyttävä. Putkistojen
suunnittelussa tulee huomioida, että mahdollisesta vuotamisesta aiheutuvat seuraukset jäävät
mahdollisimman pieniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kemikaalit tulisi sijoittaa
alimmaisiksi, jolloin vuotava kemikaali ei aiheuta reaktioita esimerkiksi kaasuputkiin tai
sähköjohtoihin. Mahdollisia vuotokohtia, kuten venttiilit, suodattimet, liittimet ja pumput
tulisi sijoitella niin, että mahdollinen vuoto pystytään havaitsemaan. Tämä tarkoittaa
suojaus-

ja

varautumisjärjestelyjä,

kuten

allastuksia,

suojaputkia

tai

muita

valvontamenetelmiä. Putkistomerkinnät pitää olla asetusten mukaisia ja sellaisissa paikoissa,
että onnettomuustilanteessa pelastuslaitoksen henkilökunta pystyy niitä lukemaan.
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, 2020)

Kemikaaliturvallisuuden yksi tärkeimmistä asioista on tietää mitä kemikaaleja käytetään
missäkin tuotantopisteessä tai tuotantolaitteessa. Jos laiteissa tapahtuu kemikaalivuoto, niin
työntekijän on tiedettävä, miten toimia. Kemikaali voi olla hengitettynä hengenvaarallista ja
siksi vaistonvarainen toiminta ei aina ole oikea ratkaisu. Mikäli työntekijä menee
vaistonvaraisesti painamaan hätäseis-nappia, kun huomaa kemikaalivuodon, saattaa hän
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huomaamattaan altistaa itsensä hengenvaaraan, vaikka toiminta tuntuisikin loogiselta ja
järkevältä. Nämä tilanteet pitää selvittää viimeistään työhön perehdyttäessä ja vaaran
arvioinnissa huomioitava myös turvalliset poistumistiet onnettomuuden sattuessa.

4.8 Johtopäätökset
Okmeticilla on monta eri työpistettä ja kaikista niistä löytyy varmasti parannettavaa
työturvallisuutta ajatellen. Havaintoja ja parannuksia ollaankin jo nyt tehty paljon ja
tarkoitus onkin, että uuden järjestelmän avulla niitä tehtäisiin entistä enemmän.
Turvallisuudessa moneen asiaan voi itse vaikuttaa ja tulevaisuudessa jo suunnitteluvaiheessa
on hyvä ottaa kaikki turvallisuusnäkökohdat huomioon. Okmeticilla tuotantolaitteiden
määrä voi tulevaisuudessa kasvaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hyödynnettävää tilaa
on entistä vähemmän. Tämä tarkoittaa taas, että tilankäyttö sekä järjestelmällisyys ovat
entistäkin tärkeämpää työturvallisuuden kannalta. Järjestelmällisyys lisää turvallisuutta ja
tehokkuutta työntekoon. Järjestelmällisyyden toteuttaminen ja seuranta vaativat hyvät
johtamistaidot sekä motivoituneen henkilöstön. Okmeticilla tähän on saatu merkittävää
hyötyä, jos prosessin työntekijä tuntee myös muut prosessin työvaiheet ja ymmärtää niiden
merkityksen. Monella työntekijällä on kokemusta useammasta eri työpisteestä ja täten myös
heidän työturvallisuus- ja riskienarviointikykynsä on kehittynyt tämän kokemuksen
ansiosta.

Tehdasjärjestelmien ikä tulee myös huomioida ajatellen työturvallisuutta. Järjestelmät eivät
ole ikuisia ja niitä täytyy huoltaa tai uusia kokonaan. Varsinkin kemikaalit kuluttavat
putkistoja ja sen osia eri tavalla kuin normaalissa vesi- tai paineilmaputkistossa. Uusissa
järjestelmissä on myös kehittyneemmät hälytys- ja mittausjärjestelmät jotka parantavat, niin
turvallisuuden kuin kulutuksen seurantaa. Myös mekaanista, yksinkertaista ja toistettavaa
työtä tulisi mahdollisuuksien mukaan automatisoida hyödyntäen uusinta teknologiaa.
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5 TURVALLISUUSHAVAINTOJÄRJESTELMÄT
Sähköisten työturvallisuusohjelmistojen avulla halutaan lisätä työturvallisuushavaintojen
tekoa ja vähentää työlästä taulukoiden käyttöä. Järjestelmien hankinnassa on kuitenkin
huomioitava monta asiaa. Turvallisuusjärjestelmien tarjoajia on nykyään paljon ja
järjestelmän hankinnassa on perehdyttävä ensin omiin tarpeisiin ja sitten tutkittava miten ja
mitkä turvallisuusjärjestelmän tarjoajat vastaavat niihin parhaiten. (Työ, Terveys,
Turvallisuus, TTT, 2020)

5.1 Okmeticin työturvallisuusjärjestelmä
Okmeticin työturvallisuusjärjestelmää ei voida suoraa sanoa järjestelmäksi, koska tiedot
eivät ole yhdessä paikassa, vaan hajautetusti ja pitkälti Excel-listojen varassa. Palvelimelle
on tallennettu työsuojelutoimikunnan raportit, käyttöturvatiedotteet, Aluehallintaviraston
(AVI:n) tarkastuskertomukset, työpaikkakyselyt, eri alueiden riskianalyysit sekä
työturvallisuushavainnot. Näiden lisäksi kerätään tietoja poissaolotuntien, tapaturmien ja
läheltäpiti-tilanteiden määrästä. Turvallisuushavainnot tehtiin Exceleihin, joita on tällä
hetkellä 12 kappaletta. Tuotantoalueet on jaettu osiin ja jokaisesta osasta on oma Excel-lista.
Lisäksi on yksi lista mihin on koottu tiedot kaikista Exceleistä. Turvallisuushavainto
täytetään Exceliin, jossa listataan seuraavat asiat: päivämäärä, tekijä, tiimi, vaaranaiheuttaja,
toimenpiteen

kiireellisyys,

parannusehdotus,

lyhyt

kuvaus

havainnosta,

korjaus,

korjauspäivämäärä. Lisäksi mikäli korjaus on kesken sen vaihe pitää ilmoittaa ja jos havainto
on jo korjattu, niin tarvittaessa kuvaus siitä, miten se on korjattu.

Työturvallisuutta on haastavaa johtaa, kun tiedot ovat hajautetusti ja niihin pääsy on
mahdollista vain tietokoneella, joka on liitettynä yrityksen verkkolevyyn. Kyseiselle
verkkolevylle ulkopuolisilla ei ole luonnollisesti pääsyä. Excel-listoja on vaikeaa seurata ja
niiden täyttäminen on ihmismuistin varassa. Lisäksi turvallisuushavaintoihin on vaikea
liittää kuvaa ja tarkkaa sijaintia ei välttämättä löydy listasta. Monet alueet ovat laajoja tai
niitä ei ole luokiteltu tuotantosoluun esimerkiksi käytävät, joten tarkasta sijainnista olisi
paljon lisäarvoa. Puhelimella ei voida tehdä Excel-listaan lisäyksiä, koska yrityksen
verkkolevylle ei pääse ilman etäyhteyden perustamista. Lisäksi puhelin pitäisi tukea Exceltyökalua, mikä ei ole itsestään selvyys. Ongelmana nykytilanteessa on myös se, että
tuotantotiloissa työskentelee myös ulkopuolisia urakoitsijoita ja heillä ei ole mahdollisuutta
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tehdä turvallisuushavaintoa ilman tuotannon työntekijöiden tai toimihenkilöiden apua. Tämä
luonnollisesti nostaa kynnystä tehdä turvallisuushavainto.

5.2 Työturvallisuusjärjestelmien ominaisuuksia ja hankintahuomiot
Useimmat turvallisuusjärjestelmät ovat selainpohjaisia, joten erillistä ohjelmistoa ei
välttämättä tarvitse asentaa. Tämä auttaa siinä, että omaa it-osaamista ei välttämättä tarvita
samassa määrin kuin ohjelmiston kanssa. Nykyään turvallisuushavainnot ilmoitetaan
pääosin älypuhelimella, koska se on nopeaa ja siihen voi helposti liittää selventävän
valokuvan tai jopa videon. Myös muokattavuus on tärkeä ominaisuus. Erilaisten
lomakkeiden helppo muokkaus voi säästää aikaa ja vaivaa, kun yhteydenpito
ohjelmistofirmaan voi olla hidasta ja hankalaa. Muokattavuudessa on myös huomioitava,
pystyykö

ohjelmistolla

tekemään

myös

vaativampia

riskienarviointeja,

sekä

turvallisuuskulttuurikyselyjä mikäli näihin on tarvetta. Ohjelmistorajapinta on monille
yritykselle tärkeää, eli pystytäänkö ohjelmistojen sisältämää dataa siirtämään yrityksen
omiin toiminnanohjaus- ja liiketoimintatietojärjestelmiin. Yrityksellä voi olla kallis
järjestelmä, mitä ei haluta tai voida muuttaa ja dataa pitää saada siirrettyä kyseiseen
järjestelmään.

Yritysten tarpeet

voivat

poiketa siitä, mitkä

käyttötarpeet

ovat

tulevaisuudessa. Riittääkö pelkästään turvallisuushavaintojen ja riskienhallinta vai
halutaanko sama järjestelmä myös laatu- ja ympäristöasioihin. Moduulien hinnat tietysti
vaihtelevat laajuuden mukaan ja hintapolitiikka onkin toimittajilla hyvin laajaa. Jokainen
räätälöity muutos voi maksaa tai sitten kyseessä on pakettihinta, joka kattaa tietyt osiot.
(Työ, Terveys, Turvallisuus, TTT, 2020)

Sitoutuneisuus on ehto tavoitteiden saavuttamiselle. Hyvä, helppo ja yksinkertainen
ohjelmisto ei rasita henkilöstöä ja käyttöaste paranee, koska työkalujen avulla saadaan lisää
dataa ja keräämiseen käytetty aika lyhenee. Myös avoimuus inspiroi työntekijöitä ja saadaan
läpinäkyvyyttä eri prosessien välillä ja organisaation sisäinen viestintä tehostuu. Kun
havainnot voidaan raportoida millä tahansa laitteella niin havaintomäärät lisääntyvät
merkittävästi. (Plan brothers, 2020)

5.3 Vaatimusten määrittely
Hyvä vaatimusten määrittely on onnistuneen tietojärjestelmän hankinnan perusedellytys.
Vaatimusten määrittely nopeuttaa hankkeen läpivientiä ja varmistaa vaadittujen
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ominaisuuksien tuottamisen sekä säästää projektin kuluja. Lähtökohtana on, että
vaatimuksilla viestitään palvelun tai ohjelmiston tarjoajille millaista ratkaisua ollaan
hankkimassa. Vaatimusten määrittely luo perustan hankinnalle, se määrittelee miksi ja mitä
tarpeita hankinnan tulee tyydyttää. Riippumatta siitä tehdäänkö standardijärjestelmää vai
ollaanko hankkimassa organisaation tarpeisiin räätälöityä erikoissovellusta, tulee
vaatimusten määrittely tehdä. Vaatimusten määrittelyssä käytetään priorisointiin Minimum
Viable Product eli MVP-ajattelua eli minimitoiminnallisuus, joka tarkoittaa juuri riittävää
määrää toiminnallisuutta, jolla palvelu on käytettävissä. (Kehittämismenetelmät, Kehmet,
2020)

Vaatimukset jaotellaan kolmeen luokkaan:


Pakollinen: Pitää olla mukana ratkaisussa



Hyödyllinen: On paljon hyötyä toiminnalle



Toivottu: Auttaa tekemistä, mutta ei ole välttämätön

Pakolliset vaatimukset muodostavat siis minimivaatimukset eli ilman näitä pakollisia
vaatimuksia palvelua ei voida ottaa käyttöön. Pakolliset vaatimukset eivät kuitenkaan sisällä
sellaisia ominaisuuksia, joita ilmankin palvelua voidaan käyttää. Tärkeys määrittää
järjestyksen vaatimuksen toteuttamiselle ja kriittisen aikataulun vuoksi voidaan erillisellä
päätöksellä siirtää 2- ja 3-tärkeystason vaatimuksia ylläpitovaiheeseen. Vaatimusten
määrittely tehdään heti hankkeen alussa eli alustava vaatimusten määrittely. Tämän jälkeen
tulee vaatimusten määrittely käynnistysvaiheessa ja lopuksi myös toteutusvaiheessa.
Vaatimukset määritellään toiminnallisiksi ja ei-toiminnallisiksi. Toiminnalliset vaatimukset
määrittelevät kehitettävän tai hankittavan järjestelmän käyttäytymistä tai toiminnallisuutta.
Ne

määrittävät

palvelut

ja

sen,

miten

se

käyttäytyy

annetuissa

tilanteissa.

Vaatimushierarkiassa määritellään päätoiminto, jotka jakaantuvat joukoksi ominaisuuksia.
Ei-toiminnalliset vaatimukset määrittelevät rajoitukset ja reunaehdot toiminnallisille
vaatimuksille. Ne eivät liity suoraan palveluihin, vaan kertovat, mitä ehtoja järjestelmän on
täytettävä, jotta toiminnalliset vaatimukset voidaan toteuttaa. Suunnittelu- ja toteutustyön
vaativuus ja mitoitus voidaan arvioida paremmin, mikäli ei-toiminnalliset laatuvaatimukset
ovat määritelty hyvin. (Kehittämismenetelmät, Kehmet, 2020)
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Työturvallisuushavaintojärjestelmän tarkoitus on olla riittävän yksinkertainen, jotta sitä olisi
mielekästä käyttää. Vaatimusten määrittelyssä on tutkittava tarkkaan järjestelmän eri
ominaisuudet sekä toiminnallisuudet ja priorisoida ne kategorioihin joissa ne ovat pakollisia,
hyödyllisiä tai toivottuja. Seuraavassa taulukossa on esitetty Okmeticin järjestelmän
vaatimusten määrittely.

Taulukko 3. Vaatimusten määrittely

Ominaisuus

Vaatimus

Huomioita

Mobiilisovellus tai

Pakollinen

Toimittava ainakin Android- ja IOS-

selainpohjainen mobiilikäyttö
Valokuvaus

käyttöjärjestelmissä
Pakollinen

Tietojen

siirtoa

järjestelmän

ulkopuolelle

haastavaa

estää,

jos

käytössä on omia puhelimia.
Sovelluksessa tarkistuslistoja

Pakollinen

toimihenkilöiden käyttöön
Tarkistuslistoja pystyy

Elmeri,

LEAN

5S

tarkastuslistoja

tuotannon sujuvuuden parantamiseksi.
Pakollinen

Työpisteet

niin

erilaiset,

että

muokkaamaan työpisteen

tarkastuslistat eivät voi olla samoja

vaatimusten mukaan

kaikissa työpisteissä.

Kirjautuminen omilla

Pakollinen

Käyttäjiä

tunnuksilla ja kirjautuminen on

ajamalla

nopeaa ja helppoa.

tiedostoista.

Paikkatieto valitaan

Pakollinen

räätälöidystä listasta, jossa

voidaan

lisätä

helposti

työntekijälistoja

CSV-

Paikkatieto ei mahdollinen GPS tai
Wifin avulla, joten listaus vaatimus

tehtaan eri työpisteet
Tallennetusta datasta saa

Pakollinen

selkeitä raportteja ja

Selkeät

analyysityökalut

jotta

työskentely olisi tehokasta.

trendikuvaajia
Riskien arvioinnin mahdollisuus Pakollinen

Valmiit

ja

muokattavat

riskiarviointilomakkeet
Havainnon voi tehdä myös QRkoodin avulla ilman sovellusta.

Pakollinen

Ulkopuolisille työntekijöille on myös
annettava

mahdollisuus

turvallisuushavainto

tehdä
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Taulukko 3 jatkuu. Vaatimusten määrittely

Ominaisuus

Vaatimus

Huomioita

Käyttöturvatiedotteet luettavissa Hyödyllinen

Käyttöturvatiedotteiden tallennus pitää

sovelluksesta

sopia niistä vastaavan henkilön kanssa,
jotta samaa dataa ei ole useassa paikassa

Ilmoitus tekijälle havainnon

Hyödyllinen

etenemisestä

Jokaisesta siirtymävaiheesta ilmoitus
havainnon tekijälle. Muistutus myös
ennen määräajan umpeutumista.

Sanelutoiminto havainnon

Hyödyllinen

selitykseen

Välillä selitystä ei ehdi tai pysty
kirjoittamaan selvästi, jolloin sanelu voi
toimia paremmin.

Videokuvaus

Hyödyllinen

Välillä videosta saisi paremman kuvan
havainnosta kuin pelkästä valokuvasta

Positiivisen havainnon

Hyödyllinen

mahdollisuus

Havainto voi olla myös positiivinen joka
ei

välttämättä

vaadi

samanlaista

käsittelyä kuin normaali havainto.
Kriisiviestintä ja kriisihälytys

Toivottu

Push-ilmoitus
tekstiviesti

sovellukseen

tai

onnettomuuden

tai

tapaturman sattuessa
Aloitejärjestelmä voidaan liittää

Toivottu

järjestelmään

Nykyisessä
haasteita

aloitejärjestelmässä
joista

päästäisiin

on
eroon

integroimalla aloitejärjestelmä uuteen
järjestelmään.
Ulkopuolisten urakoitsijoiden

Toivottu

Integrointimahdollisuudesta

pitää

tekemät omat havainnot heidän

keskustella

palveluntarjoajan

omiin järjestelmiin voidaan

ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa

ja

liittää määräajoin järjestelmään
Havainnon lähetys anonyyminä
tai luottamuksellisena

Toivottu

Arkaluontoisten

asioiden

käsittely

helpottuisi jos sen pystyisi anonyymisti
lähettämään.
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5.4 Toimintaprosessi
Havainnon käsittelyprosessi ei myöskään saisi olla liian monimutkainen ja raskas. Prosessi
etenisi määritysten mukaan kuvan 11. mukaisesti.

Havaitse puute, ongelma
tai kehitysehdotus
Kirjaudu järjestelmään ja
tee havainto
Ota kohteesta kuva(t) tai
videota
Kirjaa tai sanele
kohteesta lyhyt selitys
Valitse tuotantosolu ja
alue missä havainto on
tehty ellei ole jo
integroituna QR-koodiin
Lähetä havainto
käsittelyyn
Havainto vastaanotetaan
ja valitaan korjaavan
toimenpiteen tekijät
Korjaavat toimenpiteet
tehty
Palaute lähetyksestä.
Opitut asiat havainnosta
ja seuranta
Kuva 11. Työturvallisuushavaintojärjestelmän prosessikuvaus
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6 PALVELUNTARJOAJAT
Eri työturvallisuushavaintojärjestelmissä on hyvin paljon yhteisiä toiminnallisuuksia. Lähes
kaikissa järjestelmissä on käytössä myös sovellus älypuhelimeen, mutta tietysti myös
selainpohjainen tietokoneella toimiva järjestelmä, jossa on vielä helpompi käsitellä ja selata
kokonaisuutta. Tässä osiossa tutustumme muutamaan valikoituun palveluntarjoajaan, jossa
käydään heidän järjestelmän keskeisimmät asiat ja verrataan järjestelmän ominaisuuksia
Okmeticin vaatimuksiin. Palveluntarjoajia on markkinoilla useita kymmeniä, mutta tässä
tutkimuksessa painoarvo oli sellaisissa järjestelmissä, jossa oli myös muita toimintoja kuin
pelkästään havainnon raportointi. Tarkoitus oli löytää palveluntarjoaja, jonka järjestelmässä
on mahdollisuus laajentaa kokonaisuutta erilaisilla modulaarisilla kokonaisuuksilla.
Pelkästään havaintojärjestelmä ei tuo apua ongelmiin, vaan tarvitaan järjestelmä, joka
yhdistää nykyisen hajautetun datan yhteen paikkaan.

6.1 Järjestelmä A.
Järjestelmä A tarjoaa työturvallisuus- ja työn kehittämisjärjestelmää monipuolisilla ja
kattavalla paketilla. Järjestelmän ajatus työturvallisuushavainnoista olisi kuvan 12.
mukainen

1. Havaitse
ongelma,
epäkohta tai
puute

5. Ongelma
poistunut

4. Korjaavat
toimenpiteet

2. kirjaa
turvallisuus
havainto
kännykällä
tai
selaimella

3. Tieto
kaikkien
saatavilla

Kuva 12. Järjestelmä A. järjestelmän yksinkertaistettu prosessikaavio.
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Järjestelmä A. tarjoaa työturvallisuusjärjestelmää mikä täyttää ISO45001 vaatimukset.
Alla järjestelmän A tarjoamat palvelut:


Turvallisuushavainnot



Auditoinnit (5S)



Jatkuva kehittyminen



Tapaturmat



Tarkastuslistat



Vaarojentunnistukset



Riskikartoitukset (STM2015)



Turvallisuusmittarit ja muut raportit



Tulityöluvat



Työpaikkaselvitykset



Käyttöturvatiedotteet



Turvallisuuskävelyt ja kierrokset



Kunnossapitoilmoitukset



Kriisiviestintä



Turvaohjeet

Alustavan vaatimusten määrittelyn perusteella tämän järjestelmän toiminta oli sitä mitä
järjestelmältä vaadimme eli helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka toimii
myös mobiilisovelluksella. Järjestelmästä löytyi myös paljon sellaisia asioita mitä emme
alustavassa vaatimusten määrittelyssä olleet edes kirjanneet. Tarkistuslistat ja varsinkin se,
että niitä pystyi muokkaamaan yrityksen tarpeiden mukaan, herätti paljon mielenkiintoa ja
eri käyttökohteita löytyi useita. Tietoturvallisuus puhutti myös, mutta palveluntarjoajalla oli
vahvat referenssit asiakkaisiin, joilla on äärimmäisen tiukat tietoturvavaatimukset, joten
sekin puoli olisi varmasti kunnossa.

Osaa järjestelmän ominaisuuksista ei voida tehdasympäristössä toteuttaa, kuten paikannus.
GPS-signaali ei ole tehdasympäristössä luotettava ja joissain paikoissa se ei edes ole
mahdollinen. GPS paikannuksesta saatu lisäarvo oli tässä tapauksessa erittäin vähäinen.
Tapaturmailmoitusten hallintapalvelussa voit helposti lisätä tapaturmatiedot järjestelmään.
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Tapaturmaan johtaneita syitä tai muita mittareita on helppo seurata järjestelmän kautta.
Järjestelmä A tarjoaa myös kriisiviestintää, jossa sovelluksen kautta voi viestittää tärkeitä
viestejä niin, että ne ponnahtavat sovelluksen tai selauspohjaisen palvelun näytölle.
Kemikaalirekisteri ja käyttöturvatiedotteiden hallinta olivat myös kiinnostuksen kohteena,
vaikka se ei suoranaisesti liity työturvallisuushavaintojärjestelmään. Siinä asiakas huolehtii
ja päivittää omat tiedotteensa järjestelmään ja pystyy ylläpitämään tietoja siitä ja milloin
käyttöturvatiedotteita on viimeksi päivitetty.

Työpaikkaselvitykset ovat myös palveluun sisältyvänä, mutta niiden olennainen rooli
työturvallisuudessa liittyy enemmänkin ammattitautien ja työliikekipeytymien estämiseen,
joten niihin ei tässä kohtaa kiinnitetty erityistä huomiota. Myös tulityöluvat ja
kunnossapitoilmoitukset ovat mukana järjestelmässä, mutta niitä ei pystytty tässä
tapauksessa hyödyntämään, joten niiden käyttöä voidaan jatkossa harkita. Tässä vaiheessa
siihen ei otettu kantaa ja hyöty katsottiin vähäiseksi.

Kirjautumisessa oli montaa eri vaihtoehtoa tarjolla, mutta pääsääntö oli, että käyttäjätunnus
oli luotava, jotta sovelluksen käyttö ja mittareiden tulkinta olisi mahdollista. Järjestelmä A
tarjosi myös mahdollisuutta, jolla luodaan QR-koodi, jonka avulla myös ulkopuoliset
pääsevät kirjautumaan ilman sovelluksen asentamista ja tekemään turvallisuushavainnon.
Tällöin myös ulkopuoliset pääsisivät tekemään turvallisuushavaintoja. QR-koodille pitää
kuitenkin antaa käyttäjätunnus eli se pitää yksilöidä. Käyttäjätunnus voisi tässä tapauksessa
olla myös paikkatunnus.

Järjestelmä A tarjoaa järjestelmän koekäyttöä jopa kolmen

kuukauden ajaksi. Tässä ajassa selviää hyvin järjestelmän käytettävyys ja sen tuoma apu.
Järjestelmään piti tehdä tunnukset kaikille, jos myös QR-koodit määritellään käyttäjiksi ja
tämä saattaa olla melko työllistävää käyttäjien lisääjille ja ylläpidolle. Lisäksi Järjestelmä A
oli melko pieni toimija, joten se herätti kysymyksiä luotettavuudesta.

6.2 Järjestelmä B
Järjestelmä B:n järjestelmä on turvallisuus- ja laatusovellus. Kuten edellinen palvelun
tarjoaja myös tämä tarjoaa palveluja sekä mobiilisovelluksen sekä selainpohjaisella
pilvipalvelulla. Järjestelmä B:n tarjoaman palvelun erittäin selkeä käyttöliittymä herätti
kiinnostusta. Selkeät polut mistä löytyy tarvittavat tiedot. Listojen, mittaristojen helppo
hallinta ja muokattavuus ilman erityisiä IT-taitoja oli selvästi tämän palvelutarjoajan
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vahvuus. Järjestelmä sopii myös laajempaankin tarpeeseen. Järjestelmä B:n tarjoamat
palvelut:


Turvallisuustuokiot, läheltä piti, säteily



Riskienarviointi



Tutkinnat, tapaturma, ympäristövahinko,



Turvallisuus-, laatu-, siisteys-, tehokkuus-, reklamaatiohavainnot



Kyselyt



Analysointi ja tilastotyökalut



Tehtävienanto



Auditoinnit



Koulutusrekisteri



Kemikaalirekisteri



Tarkastuslistat



Mittarit

Järjestelmä B:n suurin ero oli, että tarjolla oli myös koulutusrekisteri, johon voi lisätä omia
koulutuksia ja ylläpitää niitä sekä halutessaan hyödyntää myös ulkopuolisia koulutuksia ja
lisätä niitä järjestelmään. Järjestelmä B:n turvallisuushavaintojen teko oli sovelluksessa
samanlaista kuin kilpailijoilla, mutta QR-koodin kautta tehtynä tämä näytti erittäin helpolta
ja varmasti tehokkaalta. Toiminnan tehokkuus onkin siinä, että pääkäyttäjiä onkin yleensä
10% koko henkilöstöstä ja muut tekevät turvallisuushavainnot sitten QR-koodin kautta, joka
ei vaadi sovelluksen asentamista tai käyttäjätunnuksen luomista. Lisäksi sovelluksen tai QRkoodilla tehtyyn havaintoon voidaan liittää palautteenanto-mahdollisuus, jolloin havainnon
tekijä lisää sähköpostiosoitteensa ja tehtävän käsittelijä voi näin kysyä lisätietoja
havainnoista. Keskustelu integroituu järjestelmään linkittyneenä kyseiseen havaintoon,
jolloin sen löytäminen on helppoa. Järjestelmän käyttäjien käyttöoikeuksia oli todella helppo
lisätä ja muuttaa. Myös henkilötietoja voidaan ajaa Excel-listojen avulla järjestelmään.
Järjestelmä B tarjoaa myös koekäyttöä. Koekäytön kesto oli sovittavissa jopa useamman
kuukauden ajaksi.
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6.3 Järjestelmä C
Kolmas vertailuun osallistuva Järjestelmä on edellisiä selvästi erilainen toimija
teollisuusalalla ja heillä on eriteltynä havaintojärjestelmä ja erillisenä moduulina erilaiset
tarkastukset, kuten auditoinnit ja riskienarvioinnit. Nämä järjestelmät ovat tällä hetkellä
kahdella eri alustalla ja vaativat näin ollen kaksi eri kirjautumista. Tässä tapauksessa
kiinnostaa lähtökohtaisesti havaintojärjestelmä. Tämä järjestelmä sisältää poikkeamat,
havainnot, läheltä piti tilanteet ja riskit, tapaturmat, juurisyyt ja tutkinnat, korjaavat ja
ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Erona muihin on se, että myös vartijaraportointi ja
anastusilmoitukset voidaan ilmoittaa järjestelmän kautta. Näille toiminnoille ei kuitenkaan
tällä hetkellä anneta vertailussa suurta lisäarvoa. Ohjelmisto toimii pelkästään selaimen
kautta, joka on siinä mielessä hyvä asia, että ohjelmisto- tai sovelluspäivityksistä ei aiheudu
vaivaa. Havainnon teko oli hyvin samankaltainen kuin muissakin järjestelmissä, mutta
videon liittäminen ei ollut mahdollista tässä sovelluksessa. Järjestelmään pystyy tekemään
myös havainnon QR-koodin avulla, mutta kommunikointi havainnon tekijän kanssa ei
synkronoidu järjestelmään, mikäli lisätietoja tarvitsee kysyä. Järjestelmä C:n tarjoamat
integraatiot ovat laajat ja sisältävät kilpailijoita enemmän integraatio-mahdollisuuksia, nämä
luonnollisesti lisämaksusta. Ohjelmiston muokattavuus oli myös erinomaisella tasolla ja
kohtuullisen selkeää. Pääkäyttäjien oikeuksia oli helppo muokata. Käyttöturvatiedotteita ei
ollut mahdollista liittää ohjelmaan, mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että järjestelmää
käytetään enemmän teollisuuden ulkopuolella ja niille ei ole nähty tarvetta.

6.4 Vertailu
Työturvallisuusjärjestelmien vertailussa otetaan kantaa järjestelmien eri toimintoihin ja
arvioidaan sen käyttöä Okmeticin tarpeisiin. Lisäksi tutkitaan miten hinta-/laatusuhde on
toteutunut. Taulukossa 4. on arvioitu toimintoja eri palvelutarjoajien välillä. Toiminnot ovat
pisteytetty 1...5. Mitä suurempi pistemäärä on, sitä paremmin ohjelmisto vastaa haluttua
toimintoa tai ominaisuutta. Pistemäärällä 1 haluttu toiminto ei ole mahdollinen tai se ei toimi
ollenkaan. Vertailussa käytetty data perustuu palvelun tarjoajan lähettämiin aineistoihin sekä
videopuhelun välityksellä pidettyyn demoesittelyyn. Vertailu on toteutettu yhteistyössä
projektiorganisaation kanssa.
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Taulukko 4. Palvelutarjoajien vertailutaulukko
Toiminto / ominaisuus
Järjestelmän

Järjestelmä A

Järjestelmä B

Järjestelmä C

4

5

3

Kirjautumisen helppous

3

5

4

Havainnon teon

3

5

4

4

5

2

2

5

3

3

5

1

4

4

2

4

4

3

4

4

2

4

3

1

5

5

3

3

4

3

4

5

4

käyttöliittymän selkeys

helppous
Havainnon teko QRkoodin kautta on
helppoa (ilman
sovellusta)
Valokuvauksen esto
QR-koodiin on helppo
asettaa
Kommunikointi
havainnon tekijän
kanssa helppoa
Havainnon teko
anonyymisti on helppoa
Pilvipalvelun
tietoturvan luotettavuus
Muistutuksien toiminta
ja hallittavuus
Videon liittäminen
havaintoon helppoa
Paikkatiedon
valittavuuden helppous
Raporttien ja
lomakkeiden selkeys
Erilaisten
tarkastuslistojen
muokattavuus
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Taulukko 4 jatkuu. Palvelutarjoajien vertailutaulukko
Toiminto / ominaisuus
Uusien tarkastuslistojen

Järjestelmä A

Järjestelmä B

Järjestelmä C

4

5

3

2

5

4

3

5

4

4

5

5

5

5

1

3

4

5

3

5

5

2

4

3

73

97

65

teon helppous
Ohjelmistotuen
saatavuus
Uusia käyttäjätunnuksia
on helppo luoda
Käyttäjäoikeuksien
muokattavuus
Käyttöturvatiedotteiden
liittäminen
järjestelmään
Järjestelmän
käytettävyys offlinetilassa
Järjestelmän jatkuva
kehittäminen
Järjestelmään
lisämoduulien
saatavuus
KOKONAISPISTEET

Vertailussa painoarvoa sai järjestelmän selkeys ja helppokäyttöisyys. Ylivoimaisesti
parhaiten tässä asiassa suoriutui Järjestelmä B. Tässä järjestelmässä kirjautumisen jälkeen
tuleva etusivu luo selkeän kuvan järjestelmästä eikä jää epäselväksi, mistä löytyy haluttu
toiminto. Kilpailijoilla oli jopa liikaa kuvakkeita ja elementtejä jolloin haluttu toiminto oli
vaikeampi löytää. Työturvallisuusjärjestelmiä vertailtaessa pyrittiin pitämään mielessä
jatkuva kehittäminen ja mahdollisesti järjestelmän laajentaminen muihin tarpeisiin. Parhaat
laajennusmahdollisuudet Okmeticin toimintaa ajatellen oli yrityksen B:n järjestelmässä.
Siinä kemikaalirekisteri sekä koulutusrekisteri ovat mahdollisia lisämoduuleja, jotka
tulevaisuudessa

voivat

Okmeticia

kiinnostaa.

Myös

Järjestelmä

A

tarjosi

kemikaalirekisteriä, jonka ylläpito kuului asiakkaalle itselleen. Tässä ongelmana on se, että
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käyttöturvatiedotteet saattavat päivittyä ja tämä vaatisi ylimääräistä tarkastustyötä, jotta
nämä tiedot ovat ajan tasalla. Järjestelmä B:ssä päivitysvastuu on palvelun tarjoajalla.
Molemmissa

järjestelmissä

käyttöturvatiedotteet

olisi

siis

luettavissa

myös

mobiilisovelluksen avulla.

Järjestelmä A:lla oli suurin ja kattavin tarjonta ja koko pakettiin sisältyi enemmän kuin
tarvetta olisi, mikä näkyi myös hinnassa. Järjestelmien hinnat olivat suhteessa seuraavat:


Järjestelmä A: 1 / kk



Järjestelmä B: 0,8 / kk



Järjestelmä C: 0,4 / kk

Hintaeron syynä oli se, että Järjestelmä A:ssa kaikki työntekijät saivat käyttäjätunnuksen,
jolloin käyttäjätunnusten hallinnoiminen voi osoittautua työlääksi. Järjestelmä B:ssä noin
10% yrityksen henkilöistä oli pääkäyttäjiä ja loput ilmaiskäyttäjiä, jotka tekevät esimerkiksi
havainnot QR-koodin avulla. Järjestelmässä B:n käyttäjien määrän lisääminen ei lisää hintaa
lineaarisesti. Järjestelmä B:n tapauksessa pääkäyttäjät olisivat esimiehiä, toimihenkilöitä tai
yrityksen johtoa jotka käyttävät analysointityökaluja ja ohjaavat havaintoja eteenpäin.
Järjestelmä C:n hinta muodostuu myös käyttäjätunnuksista joita olisi 250 kappaletta. Mikäli
määrä olisi isompi, hinta olisi luonnollisesti kalliimpi. Järjestelmien koulutukset ja
käyttöönottokustannukset eivät eronneet merkittävästi ja ne jätettiin vertailusta pois.

Järjestelmä C:n hyvät integraatiomahdollisuudet eivät saaneet vertailussa suurta painoarvoa,
koska niistä saatu hyöty olisi hyvin vähäinen. Järjestelmien ominaisuuksien, käytettävyyden
ja ensivaikutelman perusteella kilpailu käytiin pääasiassa järjestelmän A ja -B välillä.
Molemmilla järjestelmillä oli selvästi enemmän referenssejä teollisuudesta kuin
järjestelmällä C. Tämän järjestelmän ominaisuuksista huomasi, että se soveltui enemmän
kaupallisen alan toimintaan kuin teollisuuteen, varsinkin sellaisessa muodossa jossa se
esiteltiin. Lopulta vertailussa päädyttiin Järjestelmä B:n tarjoamaan palveluun ja päätös oli
loppujen lopuksi melko helppo. Hyvä tietoturva, maine ja yrityksen koko edes auttoivat
valintaa.
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6.5 Investointiehdotus
Tutkimustulosten
Esityksessä

perusteella

perusteltiin

turvallisuusjohtamisessa

tehtiin

investointiesitys

järjestelmän

hankinnan

ja

miten

siinä,

johtoryhmän

kannattavuutta.

arvioitavaksi.
Pääpaino

turvallisuusjärjestelmät

oli

parantavat

työturvallisuusajattelua organisaation jokaisella tasolla. Yksi mainittavimmista hyödyistä on
myös se, että kaikki tiedot ovat kootusti samassa järjestelmässä. Tämä lisää merkittävästi
tehokkuutta

työntekoon.

Työ

on

myös

järjestelmällisempää,

mikä

vaikuttaa

työturvallisuuskulttuuriin positiivisesti. Lisäksi perusteluissa oli ajatuksia siitä, että
järjestelmä auttaa täyttämään myös lakisääteiset asiat, kuten työturvallisuuslain ja
työtapaturmalain asettamat velvoitteet. Järjestelmä täyttää myös ISO 45001 työturvallisuus
ja työterveysjärjestelmille asetetun standardin vaatimukset, mikäli nämä halutaan
tulevaisuudessa toteuttaa.

Johtoryhmä on luonnollisesti kiinnostunut myös kustannuksista ja siksi työtapaturmien
taloudellisia vaikutuksia verrattiinkin tapaturmien määrään ja niistä aiheutuviin
kustannuksiin. Esitykseen kerättiin työtapaturmista johtuvien poissaolojen määriä yhdessä
henkilöstö- ja työsuojelupäällikön kanssa. Yleisesti Suomessa tapaturma maksaa
keskimäärin 6000€ tapausta kohden, jolloin jo yhden tapaturman estäminen kattaa jo paljon
järjestelmän vuosittaisista käyttökustannuksista. Esityksessä oli kirjattu myös Okmeticilla
raportoitujen tapaturmien määrät vuonna 2019 sekä myös kolmannen kvartaaliin mennessä
2020 vuoden tapaturmista johtuneet sairaspoissaolotunnit.
Näitä lukuja tulkitsemalla saa selkeän käsityksen millaisia säästöjä työturvallisuuden
parantamisella

voidaan

saavuttaa.

Yksi

keino

tähän

on

hankkia

tehokkuutta,

työturvallisuuskulttuuria ja johtamista edistävä työturvallisuusjärjestelmä.

Järjestelmien vertailussa esitettiin palvelutarjoajat lyhyesti ja lopuksi tarkempaan esittelyyn
otettiin vertailussa parhaiten pärjännyt vaihtoehto. Esittelyssä kerrottiin palvelutarjoajan
pilvipalvelusta, tietoturvasta ja siitä miten turvallisuushavainto tehdään järjestelmään.
Järjestelmän sisältämät muut palvelut, kuten erilaisten tarkastuslistojen teko sekä
mahdolliset lisämoduulit mainittiin lyhyesti. Muita asiakasreferenssejä mainittiin myös, jotta
johtoryhmä saa käsityksen minkälaiset yritykset kyseistä palvelua käyttävät. Järjestelmän
hinnoittelu selvisi tarkemmin liitteenä lähetetyn tarjouksen perusteella. Tarjouksessa
mainittiin sopimusehdot, järjestelmän kuukausihinta ja lisämodulien hinnat sekä yrityksen
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tarjoamat

käyttökoulutukset.

Tekninen

dokumentaatio

yksityiskohtaisemmat tiedot saatiin myös erillisenä dokumenttina.

sekä

tietoturvan
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7 KÄYTTÖÖNOTON PROJEKTISUUNNITELMA
Ennen järjestelmän virallista käyttöönottoa päätimme ottaa järjestelmän koekäyttöön.
Koekäytössä ei vielä sitouduta mihinkään sopimuksiin, vaan selvitetään, vastaako
järjestelmä annettuja vaatimuksia. Järjestelmän käyttöönotto vaatii paljon suunnittelua ja
sopimista tuotannon työntekijöiden, esimiesten sekä johtoryhmän välillä, jotta järjestelmä
saadaan toimivaksi parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttöönotto pitää aikatauluttaa siten,
että koekäytöstä saadaan riittävät käyttökokemukset, jotta voidaan olla varmoja järjestelmän
toimivuudesta koko tehtaan ympäristössä. Koekäytössä havaitut puutteet ja parannukset
pyritään viemään eteenpäin, jotta virallinen käyttöönotto sujuu mahdollisimman hyvin.

7.1 Koekäyttö ja resurssit
Järjestelmän koekäyttöön suunniteltiin koekäyttöryhmä. Järjestelmää ei kannata ottaa
koekäyttöön koko tehtaalla, ennen kuin saadaan tutkimustuloksia siitä, miten järjestelmä
toimii pienemmälle ryhmälle. Ryhmä sisältää työsuojelutoimikunnan jäsenten lisäksi
kiteenkasvatuksen työntekijät ja esimiehet. Koekäyttöryhmä on tarkoitus olla aluksi melko
pieni, jotta saadaan helpommin palautetta käyttäjiltä. Käyttäjäryhmän valintaperusteet
saatiin työsuojelupäälliköltä ja perusteluina olivat tulossa olevat organisaatiomuutokset.
Kyseiseen tuotantosoluun ei tule muutoksia jolloin koekäyttöryhmä pysyy samana koko
koekäyttöjakson. Täten saadaan myös pidemmän aikavälin tuloksia ja niiden luotettavuus ja
analysointi on helpompaa. Työsuojelutoimikunnalla on hyvä kokemus työsuojelusta, joten
heidän näkemyksensä järjestelmästä ovat erittäin tärkeät. Työsuojelutoimikunnan jäsenissä
on myös ulkopuolisia, kuten kunnossapidon työntekijät, jotka rajataan koekäytön
ulkopuolelle käyttäjätunnusten luomisen osalta. He voivat silti tehdä havaintoja QR-koodien
avulla. Koekäytön aloitus toteutetaan niin, että prosessoijille demotaan miten havainnot
tehdään QR-koodin avulla. Demossa jokainen pääsee tekemään havainnon omalla
puhelimellaan. Myös ongelmatilanteet ja tarkentavat kysymykset ovat helppo esittää
demotilanteessa. Onnistunut demo-esitys ja hyvä aloitus koekäytölle on erittäin tärkeässä
roolissa, koska sillä voidaan joko luoda innostusta tekemään havaintoja tai sitten
päinvastoin, joten esitykseen panostaminen varmasti kannattaa.

Prosessoijat tulevat tekemään havaintoja koekäyttöalueella sijoitetuista QR-koodeista ja
esimiehet ja työsuojelutoimikunta pystyvät tekemään niitä myös sovelluksen tai selaimen
avulla kirjautumalla järjestelmään. Palautteenanto toteutetaan prosessoijien osalta siten, että
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havainnon tekijän nimi on asetettu pakolliseksi kentäksi. Lisäksi koekäyttöä rajattiin niin,
että kuvien otto tehdasympäristössä ja kuvien liittäminen järjestelmään ei ole sallittua.
Toiminnot on myös määritelty QR-koodiin siten, että kuvaa ei edes pysty liittämään
lomakkeeseen.

Koekäytön yhtenä tärkeimpänä tarkoituksena on kerätä palautetta järjestelmän sopivuudesta
Okmeticin käyttöön. Palaute kerätään järjestelmään tehtävällä lomakkeella, jolloin
prosessoijat voivat antaa sen joko nimettömästi tai omalla nimellään. Palautteita voi
antaa koko koekäytön ajalta ja tätä tutkimusta varten niitä kerätään 30 päivän ajan.

7.2 Työkohteiden määritys
Järjestelmä on luotu siten, että sitä voidaan käyttää myös useimmissa toimipisteissä tai
työkohteissa. Siksi kohteiden tarkka määrittäminen jo alkuvaiheessa selventää järjestelmän
käyttöä. Rakenteen voi määrittää monella eri tapaa, riippuen siitä, miten tietoja käsitellään
ja mitä tietoja halutaan suoraan linkittyvän toimipisterakenteesta. Järjestelmässä tätä
rakennetta pystytään muokkaamaan otsikon, organisaation alta. Ainakin tässä tapauksessa
tämä on hieman harhaan johtava nimitys, koska siinä todellisuudessa määritellään
toimipaikat tai kustannuspaikat. Rakenteen määritys kustannuspaikkojen perusteella ei
välttämättä toimi Okmeticin tapauksessa, koska havainnon tekijä ei välttämättä tiedä tehtaan
kustannuspaikkamäärityksiä. Lisäksi samaa kustannuspaikkaa voi olla useammassa eri
kerroksessa ja alueet voivat olla hyvinkin laajoja, joten esimerkiksi QR-koodien määritys
menisi hankalaksi. Tavoitteena on, että QR-koodeihin on valmiina linkittynyt
mahdollisimman paljon dataa, jolloin havainnon tekijöiden tarvitsee kirjoittaa tai tietää
alueesta tai ympäristöstä mahdollisimman vähän. Ajatus tässä oli se, että mitä helpompi
havainto on tehdä, sitä enemmän niitä tultaisiin tekemään.

Rakenne

päätettiin

määritellä

toimipaikkojen

mukaan.

Toimipaikka

jaettiin

tehdasympäristön kerrosten mukaan. Käytettäviä kerroksia on käytännössä 5, mutta
todellisuudessa näiden lisäksi on vielä vesikatto ja alustila, mutta ne päätettiin rajata ainakin
tässä vaiheessa alueen ulkopuolelle. Kun kerrokset saatiin luotua järjestelmään, aloitettiin
koekäyttöalueen tarkempi määritys.
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Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, koekäyttäjäryhmänä olisi kiteenkasvatus, siis
koekäyttöalue olisi kiteenkasvatuksen alue, jokaisesta siihen kuuluvasta kerroksesta.
Virallisessa käyttöönotossa määritellään sitten tarkemmin jokaisen kerroksen huoneet ja
niiden vastuuhenkilöt. Huoneita tulee monta, mutta huolellinen määritys helpottaa QRkoodien tekoa ja tehtävien jakoa. Tämän avulla saamme myös sijainnin määriteltyä valmiiksi
QR-koodiin. Okmeticin arkkitehtipohjassa on määritelty huonejako omalla tilanumerolla,
joten huoneiden vastuuhenkilöt on helppo määrittää sen avulla. Haastavia paikkoja tulee
olemaan pitkät käytäväosuudet, jotka on määritelty yhdelle huonenumerolle. Näissä
henkilövastuita voi olla useita, riippuen siitä missä kohdassa käytävää tarkalleen ottaen
ollaan. Alla olevassa kuvassa 13. on esitetty toimipaikat, joiden alle voidaan määrittää
alitoimipaikkoja sekä tarkempia kohteita. Jolloin henkilövastuut tehtäviin voidaan määrittää
erittäinkin tarkasti, mikäli tähän on tarvetta.

Kuva 13. Esimerkki työkohteiden määrityksistä

58

7.3 Käyttäjäoikeuksien määrittäminen
Käyttäjätunnuksia voivat määrittää pääkäyttäjä-oikeudet omaavat henkilöt. Jos pääkäyttäjä
antaa uudelle käyttäjälle pääkäyttäjä-oikeudet, niin hänkin pystyy lisäämään uusia käyttäjiä.
Oikeudet jaetaan viiteen kategoriaan eli työkalut, tehtävät, pääkäyttäjä, analytiikka sekä
dokumentit.

Työkalut-oikeudet mahdollistavat sen, että henkilö pystyy käyttämään järjestelmän
työkaluja, kuten havaintoilmoituksia, tapaturmailmoituksia tai erilaisia tarkastuslistoja.
Tehtävät oikeudet tarkoittaa sitä, että henkilö saa kyseiseltä toimipaikalta havainnoista tai
muista raporteista ilmoituksen, hänellä on oikeudet käsitellä ja viedä havainto tai jokin muu
raportti toteutettavaksi. Toteutukseen voidaan valita henkilöt, jolla on käyttäjätunnukset
järjestelmään.

Pääkäyttäjillä on oikeudet muokata ja lisätä uusia käyttäjiä ja määrittää niiden oikeuksia.
Tämän lisäksi pääkäyttäjät voivat muokata työkaluja ja luoda QR-koodeja sekä asettaa
hälytyksiä. Analytiikka-oikeuden omaavat käyttäjät pääsevät tutkimaan järjestelmään
syötettyä dataa ja tietoja siitä, miten paljon havaintoja tai muita raportteja on tehty milläkin
alueella. Analytiikkaoikeus on tilastojen seuraamiseen ja tavoitteiden asettamiseen
erinomainen väline.

Dokumentit-oikeudet antaa mahdollisuuden tarkastella eri dokumentteja mitä on tehty tai
tallennettu järjestelmään. Esimerkiksi valmistuneet havainnot tai 5S-kierroksen tulokset.
Dokumentteja ei voi muokata tätä kautta, mutta niitä pystyy esimerkiksi tulostamaan. Voit
etsiä tietyn henkilön tekemät kaikki dokumentit tai tietyltä alueelta tehdyt valmiit
havaintoraportit.

Oikeuksien määrityksille ei ole rajaa, kaikille voi antaa kaikki oikeudet, mutta tällöin
ilmoituksia tulisi liikaa ja niitä on vaikea hallinnoida. Siksi oikeuksien määritykseen
kannattaa käyttää aikaa ja tehdä se huolellisesti. Tehtävät-oikeudet ovat selvästi haastavin
alue määrittää, koska ilmoitusten määrä saattaa joillakin henkilöillä kasvaa turhan suureksi,
mikäli havaintojen ja raporttien määrä kasvaa paljon. Toki tässä apuna on järjestelmä, joka
muistuttaa tehtävistä ja tiedot ovat helposti löydettävissä.
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7.4 Aikataulu
Aikataulu (liite I.) suunniteltiin yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa. Koekäyttö
kokonaisuudessaan arvioitiin kestävän kolme kuukautta, jolloin varmasti saataisiin selkeät
käyttökokemukset ja palautteet järjestelmän toimivuudesta. Aikataulutus päätettiin toteuttaa
viikko-mallilla, jolloin aikatauluissa on joustoa mm. tuotannon vuorotöistä johtuen.

7.5 Koekäytön palautekyselyt
Koekäytössä olevan järjestelmän toimivuutta mitattiin palautekyselyllä. Palautetta kysyttiin
tätä tutkimusta varten 30 päivän ajan, mutta koekäyttöä ja palautekyselyä jatkettiin tämän
jälkeenkin. Palautelomakkeessa oli kuvan 14. mukaiset kysymykset ja vastausvaihtoehdot.
Kahteen kohtaan sai myös antaa kirjallista palautetta.

Kuva 14. Kuva palautelomakkeesta

Palautteella on tarkoitus ottaa huomioon tuotannon kehitysehdotukset ja toiveet. Tuotannon
työntekijäthän ovat se kohderyhmä, joka tekee suurimman osan turvallisuushavainnoista.
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Toki palautetta halutaan myös esimieslinjalta ja myös analytiikan ja tilastojen osalta, mutta
tämä kohderyhmä on melko pieni koekäytössä, joten palaute kysellään suullisesti. Myös
demoesityksen yhteydessä tulleet palautteet ja mielipiteet kirjattiin ylös.
7.6 Jatkotoimenpiteet
Koekäyttö jatkuu tutkimuksen valmistumisen jälkeenkin ja jatkotoimenpiteisiin voidaan
ryhtyä tämän jälkeen. Mikäli koekäyttö tuo haluttuja tuloksia ja halutaan ottaa järjestelmä
käyttöön tai vastaavasti halutaan lopettaa koekäyttö ja tutkia uutta järjestelmää, edetään
kuvan 15. mukaisesti.
Koekäytön
lopputulos

Järjestelmä soveltuu
Okmeticille

Järjestelmä ei
sovellu Okmeticille

Sopimuksen teko

Implementoidaan
koekäytön
parannusehdotukset

Sopimuksen sisällön
määritys ja
koekäytön
implementointi

Vaatimusten
määrittelyn päivitys

Sopimuksen
allekirjoitus

Uuden järjestelmän
etsiminen

Järjestelmän
käyttöönotto

Palveluntarjoajien
haastattelut ja
esittelyt

Käyttäjätunnusten
luonti ja
työkohteiden
määritys

Vertailu

Mahdollisten
lisämodulien tiedot
palveluntarjoajalle

Uuden järjestelmän
valinta

QR-koodien
massaluonti

Käyttökoulutus

Koekäyttö
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Kuva 15. Jatkotoimenpiteet koekäytön jälkeen
8 TULOSTEN ANALYSOINTI
Tutkimuksen lähtökohta oli selvittää, mikä työturvallisuushavaintojärjestelmä sopii
Okmeticin käyttöön parhaiten. Tätä ennen selvitettiin Okmeticin työturvallisuuden ja
järjestelmän nykytila ja se, miten uusi järjestelmä auttaisi työturvallisuudessa ja
turvallisuusjohtamisessa. Tulosten analysoinnissa aloitamme nykytilan määrittämisestä.

8.1 Okmeticin nykytilanteen määrittämisen analysointi
Okmeticin työturvallisuusjärjestelmän nykytilannetta tutkittiin helppokäyttöisyyden, mutta
myös turvallisuusjohtamisen kannalta. Hypoteesi oli tässä tapauksessa se, että havaintojen
teko ei ole helppoa ja niiden johtaminen on haastavaa. Siksi tätä järjestelmää lähdettiinkin
päivittämään. Tarkemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että tämä hypoteesi piti paikkaansa,
koska syötettävää dataa oli useassa paikassa. Lisäksi havaintoja ei voinut tehdä muuten kuin
yrityksen verkkolevyllä olevan Excel-kaavakkeen avulla, joten se ei ole kaikkien
käytettävissä. Suurin osa havainnon valinnoista tapahtuu alasveto-valikon avulla, jolloin
dataa on helppo kerätä ja tilastoida, kun vaihtoehdot on rajattu. Mikäli rajauksiin tulee
muutoksia, se pitää tehdä jokaiseen pohjaan erikseen, mikä lisää työn määrää. Tämän lisäksi
huomattiin, että havainnon tilamuutoksista ei tule muistutusta, ellei tekijä itse ilmoita asiasta.
Tehtäville ei voi asettaa takarajaa, mikäli sellainen halutaan. Valokuvan liittäminen Exceliin
ei onnistu ilman erikoisosaamista ja kuva pitäisi siirtää verkossa olevaan tietokoneeseen,
joten tehokkuuden kannalta tämä ei ole optimaalinen ratkaisu.
Datan käsittely ja tilastointi on toteutettu suoraan Excelin solujen mukaan, mutta tämä vaatii
manuaalista päivitystä eli kaikki kerätty data ei siirry suoraan tilastoihin. Tässä on myös
riskinä väärien lukujen laittaminen, jolloin tilastot vääristyvät. Lisäksi tilastojen teko vaatii
vastaavalta työntekijältä paljon aikaa ja vaivaa. Kun tämä prosessi saadaan automatisoitua,
niin virheiden määrä vähenee ja ajankäyttö, sekä tehokkuus paranevat merkittävästi. Kuten
taulukosta 5. saadaan selville datan käsittely ja tilastointi sekä manuaalisesti että
automatisoituna tuovat omat riskinsä.
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Taulukko 5. Datankäsittely manuaalisesti tai automatisoidusti
Datan ja tilastojen Hyödyt

Haitat

käsittely
Manuaalisesti



Helppo toteuttaa



Resursseja kuluttava

Excelissä



Ei vaadi investointeja



Suuri virhemarginaali



Nopea ja helppo toteuttaa



Virheitä vaikea huomata



Data

monessa

paikassa

ja

vaikea yhdistää


Kommunikointi ja hälytykset
vaikea yhdistää

Automatisoitu



työturvallisuusjärje
stelmä




Suuria määriä dataa pystytään



Vaatii investointeja

käsittelemään



Käyttöönotto

Hyvin

monenlaista

ja

siirtymä

vaativat paljon työtä ja aikaa

dataa

pystytään käsittelemään



Käyttö vaatii opettelua

Väärän datan syöttö helpompi



Hallinta vaatii resursseja

estää


Kommunikointi ja hälytykset
mahdollisia



Linkitykset ja datan yhdistys
helppoa

Automatisoituna datan käsittely on hieman hidasta ja kustannuksia tulee järjestelmän
käytöstä. Sitten kun järjestelmä tulee tutuksi, saadaankin jo suurimmat hyödyt esille.
Prosessi menee kuten alla olevassa kuvassa 16. Eli aluksi työtä on enemmän kuin
manuaalisessa työssä, mutta jossain kohtaa automaatio ohittaa manuaalisen työn, jolloin
työn tehokkuus paranee merkittävästi.
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Kuva 16. Automatisoidun ja manuaalisen työn tehokkuusvertailu (Techacute, 2020)

Nykytilanteessa hyvää oli se, että ylipäätänsä dataa kerätään, koska sekään ei ole itsestään
selvyys. Tämä vaatii merkittävää panosta työntekijöiltä, jotka dataa keräävät ja yhdistävät
sen seurattavaan muotoon. Suurimmat ongelmat ja kehityskohteet olivat selvästi tavassa,
miten dataa kerätään. Moderneilla järjestelmillä nämä ongelmat ratkeavat ja samalla dataa
saadaan analysoitua helpommin ja luotettavammin.

8.2 Järjestelmien vertailun analysointi
Työturvallisuusjärjestelmiä on markkinoilla paljon ja juuri oikean järjestelmän valitseminen
ei ole helppoa. Tämän tutkimuksen palvelutarjoajien määräksi valittiin kolme erilaista
tarjoajaa. Valintaan vaikutti paljon se, minkälainen vaikutelma järjestelmästä jäi heidän
internet-sivujensa kautta. Vaatimustenmäärittelyllä saimme rajattua suppeimmat ja täysin eri
aloilla toimivat palveluntarjoajat pois. Kun järjestelmät oli valittu, sovittiin tarkempi esittely
palvelutarjoajien edustajien kanssa. Esittelyt toteutettiin etänä videopuhelun avulla. Esittelyt
olivat rakenteeltaan saman tyylisiä, mutta järjestelmien demo-alustat olivat hyvinkin
erilaiset. Vertailuosion pisteytyksiin vaikutti oleellisesti se, minkälainen vaikutelma
esittelystä jäi. Tässä riskinä on se, että todellisuudessa järjestelmä olisi voinut toimia tai saatu
toimimaan eri tavalla kuin demossa esiteltiin. Tämä tuli esille yhden palvelutarjoajan kanssa,
vaikka tarkentavia kysymyksiä esityksen jälkeen tehtiin kaikille palveluntarjoajalle.
Järjestelmien vertailussa tehtiin taulukko ja pisteytettiin eri toiminnallisuudet. Tämä tehtiin
yhdessä projektiorganisaation kanssa, jotta saadaan laajempi näkemys asioista eikä vain
yhden henkilön mielipidettä.
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Järjestelmästä C jäi kaikille hieman sekava vaikutelma, kun kuvakkeita ja vaihtoehtoja oli
todella paljon. Todellisuudessa järjestelmä oli muokattavissa kokonaisuudessaan eri
vaatimusten mukaan. Ajatuksena tässä demossa oli näyttää kaikki mahdollisuudet, mitä
järjestelmä mahdollistaa, mutta tämä ei ole asiakkaan näkökulmasta välttämättä paras.
Valitettavasti tämä kävi ilmi vasta siinä vaiheessa, kun valinta oli jo tehty. Puutteita
järjestelmässä C oli muutenkin, joten lopulliseen valintaan se ei olisi vaikuttanut.

Palvelutarjoajien olisi pitänyt tehdä demoesitys asiakkaalle räätälöitynä ja nähdä vaivaa ja
tutustua asiakkaan toimialaan ja prosessiin. Demoon ei siis kannata ottaa esimerkiksi
kauppakeskusta, jos asiakas toimii aivan erilaisessa ympäristössä kuin teollisuudessa. Mikäli
palveluntarjoajalla on referenssejä teollisuudesta, niin tämän perusteella tehty demo antaisi
eri vaikutelman asiakkaan näkökulmasta. Näin olisi päästy hyvin selville miltä järjestelmä
vaikuttaa kyseisessä ympäristössä. Mikäli palvelutarjoajalla ei ole teollisuudesta
referenssejä ollaan jo lähtökohtaisesti vaikeassa tilanteessa ja demoesitykseen tarvitsee
panostaa vielä enemmän. Okmeticin lähtökohta uuteen järjestelmään oli ajatus ”less is
more” eli mitä vähemmän on tarjolla vaihtoehtoja eri toimintojen valintaan, sitä selkeämpi
ja helpompi järjestelmän käyttö olisi. Pitkät tiedostopolut tai monen painalluksen päässä
olevat työkalut eivät ole käytännöllisiä, vaikka se voi laajemmassa kokonaisuudessa tuntua
järkevältä.

Järjestelmien esittelyssä mielestäni pärjäsi parhaiten järjestelmä B, joka ei esittänyt
demossaan kaikkia mahdollisia toimintoja, sen mikä voisi toimia juuri kyseiselle asiakkaalle.
Lisäksi muistettiin kertoa myös, että muita vaihtoehtojakin tai muokattavuutta löytyy, jos
jokin asia ei miellyttänyt. Myös kysymyksiin sai parhaiten ja selkeimmän vastauksen
järjestelmä B:n asiantuntijalta. Järjestelmä A:n tapauksessa palveluita oli paljon tarjolla, jopa
enemmän mitä haluttiin, mikä ei tässä ollut hyvä asia, kuitenkaan hintaa se ei alentanut,
vaikka niitä ei olisi käyttänyt. Osa palveluista oli myös sellaisia mitä emme pystyneet
hyödyntämään, kuten tulityöluvat.

8.3 Koekäytön tulosten analysointi
Järjestelmän koekäytössä oli myös palautelomake. Palautteita kerättiin tähän tutkimukseen
30 päivän ajan. Tämänkin jälkeenkin palautteita kerättiin, mutta ne rajataan tämän
tutkimuksen ulkopuolelle. Havaintoja ja palautetta pystyi antamaan kuka tahansa alueella
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liikkuva, jolla on internet-yhteydellä varustettu puhelin, joten kyselyyn oli helppo vastata.
Palautteita tuli järjestelmän puolesta ja vastaan. Monet eivät suostuneet tekemään havaintoja
omalla puhelimellaan, koska eivät omista työpuhelinta. Tämä on aivan perusteltu vastaus.
Työnantajalla ei ole tähän muuta ratkaisua kuin hankkia työpuhelimet niille jotka niitä
tarvitsevat ja haluavat, tai hankkia yhteiskäyttöpuhelimet. Oman puhelimen käyttöä
työturvallisuushavaintojen tekemisessä voidaan suositella, mutta ei tietenkään voida
pakottaa. Osalle oman puhelimen käyttö ei tuottanut ongelmia ja olivat tyytyväisiä, kun
havaintojen tekoa on helpotettu. Työpistekohtaiset puhelimet tai tabletit olivat myös
joidenkin vastaajien mielestä toimiva ratkaisu. Tämä ajatus voi toimia teoriassa, mutta
käytännössä usein ongelmana on se, että yhteiskäyttöisiä puhelimia tai tabletteja ei ladata
riittävän usein tai palauteta määrättyyn paikkaan. Lisäksi puhelimet ja tabletit vaativat
ohjelmistopäivityksiä määräajoin ja tämän vastuuttaminen voi olla hankalaa. Käyttöikä voi
myös jäädä lyhyeksi, kun laite ei ole kenenkään oma ja sen kunnossapidettävyys ei tällöin
ole paras mahdollinen.

Havaintojen määrä jäi kuitenkin vielä suhteellisen vähäiseksi ja osa havainnoista tehtiin
vanhasta tottumuksesta vanhaan järjestelmään. Suurimpana ongelmana tähän ei varmasti ole
kyseisen järjestelmän käytettävyys, vaan uuden järjestelmän vastaanottaminen. Uuden
järjestelmän vastaanottaminen tai käyttöönotto vaatii aina oman aikansa, jotta kokemuksia
ja todellinen hyöty saadaan esille. Koekäytön tuloksiin on vaikuttanut varmasti se, että
koekäyttöaika oli suhteellisen lyhyt. Pitää kuitenkin muistaa myös se, että havaintojen
parempaa tunnistamista pitää myös harjoitella, kuten mitä tahansa asiaa. Säännölliset
turvallisuuskierrokset ovat yksi hyvistä keinoista parantaa turvallisuusriskien tunnistusta.
Kokeneemmat työntekijät voivat opastaa kokemattomampia mistä riskit yleensä syntyvät.
Välillä asiat voivat olla jopa päinvastoin. Uudet työntekijät voivat nähdä asiat eri tavalla ja
nähdä

riskejä

mitä

kokeneemmat

eivät

välttämättä

edes

pidä

riskeinä.

Turvallisuushavainnon teon parantamiseen on olemassa useita ratkaisuja, mutta yleisesti
asenteenmuutos vaikuttaa hyvin paljon turvallisuuskulttuurin kehitykseen. Täytyy myös
muistaa, että turvallisuuskulttuurin kehitys on hidasta ja pitkällä aikavälillä tapahtuvaa.
Mikäli työnantaja ei anna rakentavaa tai asiallista palautetta työntekijän tehdessä
turvallisuushavaintoja, voi työntekijä saada sellaisen kuvan, että ei näitä hyödytä tehdä.
Silloin ensimmäinen havaintoilmoitus voi jäädä viimeiseksi. Havainnot mielletäänkin usein
negatiivisena, jolloin se ei välttämättä luo kannustavaa ilmapiiriä. Positiiviset havainnot
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auttavat tässä asiassa. Aina ei tarvitse etsiä negatiivisia asioita oppiakseen uutta. Myös
havaintojen tekemisen palkitseminen hyödyntää aina sekä työnantajaa sekä työntekijä, kuten
todettiin työtapaturma maksaa yritykselle keskimäärin 6000€ ja palkitsemisen kustannukset
ovat varmasti pienemmät. Turvallisuusuhkaa ei saisi koskaan vähätellä ja niistä pitäisi
ilmoittaa aina. Osa vähättelystä saattaa myös johtua myös siitä, että havaintoja ei käsitellä
riittävän nopeasti, mikä taas heijastuu motivaatioon tehdä havaintoja. Miksi tehdä
havaintoja, jos käsittely kestää kauan ja epätietoisuus siitä käsitelläänkö asiaa lainkaan ei luo
kannustavaa ilmapiiriä. Tässä asiassa hyvän järjestelmän edut tulevat usein esiin eli
järjestelmän avulla saadaan myös havainnon tekijä tietoiseksi siitä, että havainnon käsittely
etenee. Tällaisissa tapauksissa hyvällä työturvallisuusjärjestelmällä parannetaan myös
työturvallisuutta, sillä havaintoja tehdään, kun järjestelmän on riittävän helppo, mutta se ei
yksinään riitä, vaan myös pohjatyö pitää olla kunnossa. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on
oltava toimiva turvallisuusjohtaminen ja työntekijöitä kannustetaan havaintojen tekoon,
jolloin he näkevät vaivaa turvallisen työympäristön luomiseksi.

Palautetta saatiin myös esimiehiltä ja muilta toimihenkilöiltä, joiden päätoiminen käyttö
ohjelmiston kanssa oli enemmän työkalujen ja analytiikan puolella. Ohjelmiston
tarkastuslistat ja muut työkalut ovat helpottaneet työntekoa ja järjestelmän potentiaali
Okmeticin kokoisessa yrityksessä katsottiin olevan merkittävä. Myös analytiikka ja
tehtävien delegointi ja seuranta osoittautuivat helpoksi. Koekäytön yksi isoimmista
ongelmista oli, että rajatulla käyttäjäryhmällä turvallisuushavaintojen käsittelyä ei pystytty
kohdistamaan henkilöille jotka olivat koekäyttöryhmän ulkopuolella. Töiden delegointi ei
siis toiminut suppealla henkilömäärällä niin sujuvasti kuin alun perin ajateltiin. Tässä
tapauksessa henkilön piti lähettää sähköposti asiasta ja pitää itse kirjaa mikä on havainnon
tila ja päivittää sitä sen muuttuessa. Laajemmassa käytössä tätä ongelmaa ei olisi, kun
käyttäjätunnuksia voitaisiin luoda kaikille tarvittaville henkilöille.

67

9 YHTEENVETO

Diplomityön

tavoite

oli

tutkia

ja

tehdä

käyttöönoton

suunnitelma

työturvallisuushavaintojärjestelmästä, joka sopisi parhaiten Okmeticin tarpeisiin.

Tätä

varten tutkittiin Okmeticin työturvallisuuttaa riskianalyysien ja tilastojen avulla ja
selvitettiin, miten nykyjärjestelmää voitaisiin parantaa.

Näiden perusteella tehtiin

vaatimusten määrittely, jonka avulla saatiin valittua vertailuun kolme erilaista
työturvallisuusjärjestelmää. Tärkeimpinä asioina oli, että havaintojen teko pitää olla riittävän
helppoa, jotta niitä olisi mielekästä tehdä ja niitä tehtäisiin paljon. Lisäksi niiden havaintojen
muiden raporttien käsittely ja analysointi pitää olla systemaattista ja helposti johdettavissa.
Palveluntarjoajat esittelivät järjestelmänsä, jonka jälkeen niiden ominaisuuksia vertailtiin ja
pisteytettiin sen mukaan, miten ne oli toteutettu ja toimivat. Paras vertailtava järjestelmä
otettiin koekäyttöön ja siihen valikoitui järjestelmä B.

Koekäyttöä varten tehtiin projektisuunnitelma. Suunnitelmassa määriteltiin koekäytön
rajoitukset, resurssit sekä kerättiin järjestelmän avulla palautetta koekäyttöalueella
työskenteleviltä.

Projektisuunnitelmassa

suunniteltiin

myös

koekäytön

jälkeinen

toimintamalli vaihtoehdolla, jossa koekäytössä ollut järjestelmä otetaan Okmeticin käyttöön,
tai järjestelmästä luovutaan ja aloitetaan määrittely uudestaan. Koekäytön jälkeinen toiminta
jätettiin työn ulkopuolelle. Koekäytöstä saaduista palautteista ja kehitysehdotuksista selvisi,
että järjestelmä systematisoi ja selkeyttää turvallisuushavaintojen tekemistä, hallinnointia ja
edistämistä. Havaintojen määrä ei kuitenkaan lisääntyneet ja havaintoja tehtiin vielä
suhteellisen vähän. Tästä voi tehdä varovaisia arvioita, että turvallisuuskulttuuri ja
turvallisuushavaintojen teko ei välttämättä ole halutulla tasolla, vielä tässä vaiheessa.
Järjestelmän käytettävyys puolestaan sai hyvää palautetta työkalujen ja selkeän analytiikan
osalta.

Hyvä järjestelmä ei siis suoraan tuonut ratkaisuja kaikkiin ongelmiin ainakaan lyhyellä
aikavälillä ja muutokset turvallisuuskulttuurissa vaativat aina aikaa toteutuakseen.
Havaintojen teosta saatava palaute tulisi olla positiivista ja rakentavaa. Kun tämä yhdistetään
oikeanlaiseen palkitsemiseen, saadaan myös havaintojen määrät kasvuun ja edellytykset
turvalliseen

työympäristöön.

Tämän

saavuttamiseksi

selkeästä

ja

hyvästä

turvallisuusjärjestelmästä on merkittävää hyötyä työntekijöille, esimiehille sekä johdolle.
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